
A obra constitui-se  em um  dos mais aclamados livros de introdução às

ciências da Terra e vem sendo paulatinamente atualizada. A introdução

de desenhos e esquemas inovadores, a moderna concepção sobre

tectônica de placas, a concepção da Terra como um sistema interativo e

a análise de como a dinâmica planetária tem influenciado a evolução da

vida são alguns exemplos dessa modernização. O leitor é estimulado a

fazer e pensar como os geólogos, entendendo como eles adquiriram o

conhecimento que possuem, como esse conhecimento impacta a vida

dos cidadãos e o que se pode fazer para ajudar a melhorar o ambiente da

Terra.

A obra apresenta uma abordagem ampla e integradora das ciências

sociais e ambientais, numa perspectiva interdisciplinar,

evidenciando a aplicabilidade da climatologia, geologia,

geomorfologia, biogeografia, cartografia, geopolítica e cultura no

turismo, auxiliando esses profissionais a planejarem suas atividades

turísticas, em escalas locais e regionais.

ARANHA, Raphael de Carvalho; GUERRA, Antonio José
Teixeira (Orgs.). Geografia aplicada ao turismo. São
Paulo:   Oficina de Textos, 2014. E-book. 

GROTZINGER,  John; JORDAN,  Tom. Para entender a
terra. 6. ed. Porto Alegre:   AMGH, 2014. E-book. 
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O livro "Geofísica Aplicada: métodos geoelétricos em hidrogeologia" aponta

ferramentas para a detecção de águas subterrâneas e também de

contaminantes,  utilizando técnicas de sondagem elétrica e caminhamento

elétrico. Unindo o conhecimento teórico a questões extremamente práticas, a

obra apresenta arranjos de campo e fornece orientações para a coleta e a

interpretação de dados, além de discutir as soluções aplicadas em casos

históricos.

Cada vez mais relevante, a mineralogia óptica é fundamental para uma

boa interpretação sobre a gênese de uma rocha, a viabilidade econômica

ou até mesmo a compreensão de um dado geoquímico. Didática, a obra

de Fábio Braz Machado e Antônio José R. Nardyortante utiliza uma

linguagem clara,  combinada com muitas ilustrações, para facilitar a

identificação de minerais ao microscópio petrográfico.

Com intuito de estudar a ciência do solo, o livro aborda desde rochas e

minerais que dão origem aos solos, passa pelos processos de

intemperismo, além de fundamentar e apresentar o Sistema Brasileiro de

Classificação dos Solos. Didática, a obra é organizada em 19 lições e conta

com exercícios resolvidos a cada capítulo. Explica as funções que estão

refletidas nos atributos mineralógicos, biológicos, físicos e químicos –

principalmente as relacionadas com o crescimento das plantas. O autor

ensina ainda como examinar a aparência dos solos e a analisar e interpretar

seus atributos. 

BRAGA, Antonio Celso de Oliveira. Geofísica
aplicada: métodos geoelétricos em hidrogeologia. 
 São Paulo:   Oficina de Textos, 2016. E-book. 

MACHADO, Fábio Braz; NARDY, Antonio José R. 
 Mineralogia óptica. São Paulo:   Oficina de Textos,
2016. E-book. 

LEPSCH, Igo F. 19 lições de pedologia.  São Paulo:  
 Oficina de Textos, 2011. E-book. 



Com o objetivo de fornecer elementos para a construção de um

pensamento que fundamente o turismo de forma clara, objetiva e

criativa, esta obra apresenta conceitos, informações e propostas

metodológicas atualizadas para o trabalho de ensino-aprendizagem na

área. Escrito de maneira didática, o livro é composto por uma sequência

de temas que torna o desenvolvimento do pensamento mais agradável

e motivador para o leitor.

"Pensar e ser em Geografia" é um convite a alunos e professores da

área,  para transitarem com o autor pelo campo dos antigos e novos

aspectos do pensamento geográfico, seus caminhos e embates. Da

história da ciência geográfica ao balanço da problemática da

existência e do ser no espaço, Ruy Moreira - um dos mais

importantes geógrafos do cenário brasileiro - trabalha conceitos

fundamentais e analisa o papel desse campo de estudos no século

XXI. 

Neste livro, o tema  da geologia sedimentar é abordado sob uma

visão global e mais moderna, que abrange conteúdos  da

sedimentologia,  da petrografia e  petrologia sedimentares, além da

estratigrafia. Tais conhecimentos, transcendem os de interesses da

ciência pura, pois são essenciais à tecnologia de aproveitamento

racional dos recursos naturais da Terra. Portanto, este livro é

imprescindível a todos os estudiosos de ciências naturais. 

KNUPP, Marcos Eduardo Carvalho Gonçalves.  Fundamentos do
turismo.  Curitiba:   InterSaberes, 2015. E-book. 

MOREIRA, Ruy.  Pensar e ser em geografia: ensaios de história,
epistemologia e ontologia do espaço geográfico.  São Paulo:  
 Contexto, 2007. E-book. 

SUGUIO, Kenitiro.  Geologia sedimentar.  São Paulo:  Blucher,
2003. E-book. 



O espaço da cidade capitalista, particularmente da grande

cidade, caracteriza-se por ser fragmentado, o que dá origem a

um mosaico irregular,  gerado por distintos processos

espaciais e agentes sociais. Este livro privilegia o mosaico

social, considerando o seu conceito-chave de segregação

espacial (residencial). A obra  é uma importante ferramenta

para estimular o debate na área, mostrando a riqueza das

diferentes visões do conceito que contribuem para

compreender a realidade complexa e extremamente desigual

das cidades brasileiras.

VASCONCELOS, Pedro de Almeida; CORRÊA,  Roberto
Lobato; PINTAUDI, Silvana Maria (Orgs.). A cidade
contemporânea : segregação espacial. São Paulo:  
 Contexto, 2013. E-book. 

A obra apresenta  16 capítulos – cerca de 900 páginas –

repletos de imagens, gráficos e quadros comparativos, nos

quais o autor traça um panorama das aplicações do

sensoriamento remoto. Ele se inicia com os fundamentos

conceituais, os tipos de satélite e as características dos

espectros de solo e vegetação que formam as imagens. A nova

edição conta ainda com um capítulo dedicado ao Modelo

Universal de Previsão de Safra Agrícola (MUPSA), um modelo

inédito internacionalmente, que pode ser aplicado para

quaisquer tipos de vegetação em qualquer área, desde que

estejam em nível de um pixel da resolução espacial dos

satélites. 

LIU, William Tse Horng.  Aplicações de
sensoriamento remoto. 2. ed. amp. São Paulo:
Oficina de Textos, 2015. E-book. 



Nessa obra, os organizadores   escolheram os temas mais

relevantes da biogeografia  e convidaram brilhantes

biogeógrafos para desenvolvê-los. A combinação de

tópicos e autores neste livro é  um marco histórico para a

área. Editores e autores comprometeram-se com a difícil e

benemérita tarefa de repensar os temas fundamentais,

tanto teóricos quanto empíricos, da biogeografia

moderna, com foco na América do Sul.

CARVALHO, Claudio J. B. de; ALMEIDA, Eduardo A. B.
(Orgs.). Biogeografia da América do Sul: análise de
tempo, espaço e forma.. 2. ed. amp. e atu. Rio de
Janeiro:   Roca, 2016. E-book. 

A obra "Biomas brasileiros"  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 características 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.

COUTINHO, Leopoldo Magno. Biomas brasileiros. 2.
ed. amp. São Paulo: Oficina de Textos, 2016. E-book. 



 O geoturismo constitui uma alternativa com viabilidade

econômica e opção de desenvolvimento sustentável de locais

naturalmente  privilegiados. Diferentemente do turismo

predatório, ainda comum no território nacional, o geoturismo

procura aproveitar e conservar os recursos naturais, com

participação da população local, ao atrair pessoas

interessadas nas belezas naturais, história, cultura e

gastronomia de uma região. A obra em questão trata dos 

 principais atributos dessa forma de turismo, destacando a

importância do patrimônio geológico, a cartografia da

geodiversidade, o papel do solo, os fósseis e avançando na

implementação dos conceitos em geoparks, visitação em

trilhas e o papel das comunidades locais. Ricamente ilustrado,

o livro atende a estudantes, pesquisadores e profissionais de

áreas como geografia, geologia, turismo, biologia, ecologia e

hotelaria, entre outras.

GUERRA, Antônio José Teixeira; JORGE, Maria do Carmo
Oliveira (Orgs.). Geoturismo, geodiversidade e
geoconservação: abordagens geográficas e geológicas. São
Paulo:   Oficina de Textos, 2018. E-book. 

"Geoquímica ambiental e estudos de impacto", de Geraldo

Mario Rohde, é um livro precursor na abordagem das

mudanças e desdobramentos econômicos, ecológicos e

jurídicos gerados pela ação do ser humano nos ciclos

biogeoquímicos. Esta  quarta edição foi revista e

atualizada, para oferecer, aos profissionais e estudantes

que atuam com geoquímica e estudos de impacto

ambiental, os conhecimentos necessários para suprir as

crescentes demandas do mercado e difundir informações

sobre a importância da geoquímica no Brasil e no mundo

ROHDE, Geraldo Mario. Geoquímica ambiental e
estudos de impacto.  4. ed. amp. São Paulo: Oficina de
Textos, 2013. E-book. 



Este livro apresenta o potencial do geoprocessamento e da

localização da informação no espaço, abordando conceitos básicos

da cartografia e da geodésia, como o início da jornada de percepção

da forma da Terra e os desafios de sua representação e mensuração.

Além disso, apresenta a modernização dos instrumentos de

medição e navegação e o ganho de escala do uso da informação

geográfica, assim como os principais elementos de análises

geoespaciais, como ferramentas, dados de sensores remotos e

mapeamentos temáticos. Considerando, portanto, o contexto de

consumo e geração de dados geográficos em um mundo cada vez

mais dinâmico, este livro objetiva oferecer conhecimento suficiente

para uma melhor compreensão do leitor sobre os acontecimentos

cotidianos influenciados pelo geoprocessamento.

LOBLER, Carlos Alberto et al (Orgs).
Geoprocessamento. Porto Alegre: SAGAH, 2019. E-
book. 
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 FANTIN, Maria Eneida. Análise e produção de textos
didáticos para o ensino de geografia. Curitiba:
Intersaberes, 2013. E-book. 

A autora Maria Eneida Fantin realiza, nesta obra, uma análise

teórica, conceitual, política e metodológica dos textos didáticos

para o ensino da geografia. Assim, o docente ou especialista irá

dispor dos conhecimentos necessários para analisar e produzir

materiais didáticos, considerando a sala de aula como espaço de

pesquisa.

 MEDEIROS, Paulo Cesar; SILVA, Renata Adriana
Garbossa. Geologia e geomorfologia: a importância
da gestão ambiental no uso do solo. Curitiba:
Intersaberes, 2017. E-book. 

Por conta do intenso consumo que marca a contemporaneidade, a

produção de resíduos em todo o mundo tem acontecido de forma

mais acelerada do que em qualquer outro período histórico. Nesse

contexto, é inevitável que o solo seja um dos elementos que mais

sofrem com os impactos ambientais causados pelas atividades

industriais e agrícolas. Compreenda, nessa obra,  como se dão os

principais processos de formação e funcionamento do solo brasileiro

e a perceba a importância da geologia, da geomorfologia e da

pedologia na promoção de uma gestão ambiental integrada, capaz

de viabilizar o uso sustentável dos recursos naturais.



Para aqueles que estudam climatologia, é importante conseguir

relacionar e avaliar aspectos teóricos e conceituais com o que podemos

observar na realidade do mundo. Assim, com o objetivo de lhe ajudar a

atravessar essa ponte entre o teórico e o prático, esta obra, além de lhe

oferecer a base conceitual da climatologia, busca lhe orientar sobre a

aplicação prática desses conteúdos, levando você a perceber os

caminhos que a academia vem explorando para tratar dos contextos e

desafios que estamos enfrentando na contemporaneidade e que

impactam fortemente a atmosfera e o clima ao redor de todo o globo.

A obra apresenta as características do solo e a classificação de

acordo com sua formação, com base no Sistema brasileiro de

Classificação de Solos (SiBCS). Aborda os tipos de relevos

existentes, as causas e as formas de controle da erosão e da

poluição, bem como seus efeitos sobre o meio ambiente. Também

debate a legislação vigente, que conta com o apoio de leis

específicas. Aborda a mineralogia e seus conceitos, os tipos de

minerais e de rochas e suas composições. Trata dos agentes do

intemperismo (químicos, físicos e biológicos) e, por fim, analisa

métodos de conservação e uso correto do solo

GOULART, Adriano Ávila; FOGAÇA, Thiago Kich. Introdução à
climatologia:  conceitos, pesquisas e ensino.  Curitiba:  
 InterSaberes, 2018. E-book. 

SANTOS, Paloma Ribeiro Cuba dos; DAIBERT, João Dalton. 
 Análise dos solos : formação, classificação e conservação
do meio ambiente. São Paulo: Érica, 2014. E-book. 



 A obra em questão realiza uma análise crítica e aprofundada dos

processos que têm marcado a formação socioespacial urbana do

nosso país e investiga de perto o impacto que fatores como a

globalização e a regionalização tem tido na reestruturação

produtiva do território brasileiro

Ricamente ilustrado e totalmente colorido, o livro Geologia

Estrutural é resultado de uma preocupação do autor, o

geólogo norueguês Haakon Fossen, em estabelecer um

equilíbrio entre as abordagens geralmente encontradas

sobre o tema. O objetivo era dar o mesmo destaque à

deformação plástica ou dúctil (geralmente enfatizadas em

livros de geologia) e à deformação rúptil, especialmente

relevante para cursos que abordam a geologia do petróleo

e da exploração de recursos hídricos. A obra estabelece,

assim, uma relação muito próxima entre conteúdo e

prática, que se complementa com variados exemplos,

imagens de campo e esquemas explicativos. 

BARBOSA, Jane Roberta de Assis; ALVES, Sandra Priscila 
 Formação socioespacial urbana contemporânea.  Curitiba:  
 InterSaberes, 2020. E-book. 

FOSSEN, Haakon.  Geologia estrutural.  2. ed. atu. e ampl. 
 São Paulo:   Oficina de Textos, 2017. E-book. 



Este livro trata, basicamente, do estudo e da análise de

estabilidade de taludes em encostas naturais e em paredes de

escavações em solo ou rocha. Os taludes de maciços

compactados, tais como os de barragens de terra,

enrocamento, aterros para rodovias, ferrovias etc., por

envolverem métodos de projeto e técnicas de construção

especiais, não foram considerados neste trabalho

GUIDICINI, Guido; NIEBLE, Carlos M.  Estabilidade de
taludes naturais e de escavação. 2. ed. rev. e ampl. São
Paulo:   Blucher, 1983. E-book. 

"Gestão de Hotelaria e Turismo" reúne textos de diversos

autores para apresentar, de maneira clara e objetiva, conceitos

e metodologias aplicados a operações de hotelaria e turismo.

São enfocadas a gestão local, a cadeia produtiva e a logística

do turismo, na perspectiva do desenvolvimento econômico

sustentável. Os conceitos da gestão em hotelaria,

fundamentados em três eixos básicos - qualidade,

sustentabilidade e hospitalidade -, são discutidos como bases

para a articulação das práticas adotadas nos meios de

hospedagem. Também são apresentadas operações essenciais

para a gestão hoteleira como gestão de pessoas, marketing

hoteleiro, gestão de eventos e governança. Altamente

elucidativo, o conteúdo deste livro atende às necessidades e às

expectativas da maioria dos cursos de hotelaria e turismo do

país, levando o estudante a entender a importância da

atividade turística em um contexto nacional e internacional.

Livro-texto para disciplinas de graduação e pós-graduação,

este livro também é uma referência abrangente para

profissionais do setor hoteleiro e de hospitalidade.

DIAS, Reinaldo; PIMENTA, Maria Alzira (Orgs.) 
 Gestão de hotelaria e turismo. São Paulo: Pearson
Prentice Hall, 2005. E-book. 



Valorizando a análise integrada, o autor  retoma conceitos

como geossistemas, fragilidades e potencialidades ambientais,

e o relevo. Analisa os espaços naturais e a transformação em

agropecuários; define espaços agroambientais e

agroecológicos onde situa os corredores produtivos, região por

região brasileiras. Apresenta o ZEE – Zoneamento Ecológico-

Econômico para o ordenamento territorial, cuja aplicação na

bacia do rio Ribeira de Iguape é detalhada e servirá de exemplo

e roteiro para outras regiões.

ROSS, Jurandyr Luciano Sanches.  Ecogeografia do
Brasil:  subsídios para o planejamento ambiental. São
Paulo:   Oficina de Textos, 2006. E-book. 

Aliado a um sistema industrial baseado em complexos

processos de produção e circulação de capital, o ser humano

exerce grande influência na transformação do espaço

geográfico. Assim, com o objetivo de elucidar aspectos das

geografias política e econômica, o autor Alceli Ribeiro Alves

trata de noções como espaço, território e região, além de

discutir questões relativas aos sistemas econômicos, à

produção de mercadorias e às atividades econômicas,

compreendendo esse enfoque da geografia como um ramo

multi e interdisciplinar. Ao longo de seis capítulos, o autor

apresenta a importância e a evolução dos estudos da geografia

a fim levar o leitor a compreender a realidade social, bem como

os fatos e os eventos que influem nas transformações mundiais.

CALVES, Alceli Ribeiro. Geografia econômica e
geografia política.  Curitiba: InterSaberes, 2015. E-
book. 



 O livro "Geologia de engenharia", reeditado após mais de 30

anos, além de explicar os conceitos geológicos básicos,

apresenta ferramentas para obter o conhecimento da

aplicação da Geologia nas obras de Engenharia. Em cada tema

o autor inclui ilustrações e mostra de forma didática a

importância de conhecer a geologia local, que inclui as rochas

e os solos formadores do substrato onde a Engenharia

implanta as suas obras.

CHIOSSI, Nivaldo.  Geologia de engenharia. 3. ed. São
Paulo:   Oficina de Textos, 2013. E-book. 

"Nessa obra,  é  dada ênfase aos conceitos fundamentais de

Cartografia, abordando sistemas de coordenadas e escala,

introduzindo também o uso do GPS na obtenção de

informação cartográfica. Também aborda fontes de dados

como as fotografias aéreas e as imagens de satélite, cada

vez mais utilizadas na atualização e geração de novos

mapas temáticos. Outro tópico fundamental é o manuseio

das cartas topográficas do mapeamento sistemático

brasileiro

FITZ, Paulo Roberto. Cartografia básica.  2 ed. São
Paulo: Oficina de Textos, 2008. E-book. 



A obra busca descomplicar a matemática e o entendimento dos

conceitos sobre estatística para alunos de cursos das áreas

humanas. Elaborado por José Tiacci Kirsten e Wilson Abrahão

Rabahy, professores com ampla experiência no ensino e

pesquisa nos campos da economia, do turismo e da estatística

geral e aplicada, o livro é um instrumento de ensino que permite

aos alunos caminhar com segurança nos campos das ciências

exatas. O objetivo é mostrar aos leitores que a estatística é

ferramenta fundamental em toda investigação acadêmica e que

tem como finalidade básica dar validade científica às pesquisas

e experimentações que são realizadas, principalmente nas

ciências sociais. Aqui, estudantes de ciências humanas e

turismo vão encontrar um grande aliado na busca por mais

conhecimento em áreas que às vezes transitam com certa

insegurança.

KIRSTEN, José Tiacci; RABAHY, Wilson Abrahão.. 
 Estatística aplicada às ciências humanas e ao
turismo. São Paulo: Saraiva, 2006. E-book. 

"Estabilidade de taludes: exercícios práticos" ilustra, por meio de
diversos exercícios, casos de estudo de taludes, oferecendo
resoluções passo a passo e explicando como aplicar os principais
conceitos de Mecânica dos Solos e das Rochas e das técnicas de
análise teóricas e empíricas. 
A obra apresenta seções sobre análise da estabilidade de taludes
finitos e infinitos, o papel da intensidade de chuvas e os recorrentes
escorregamentos. O único livro a tratar de estabilidade de taludes
rochosos perante rupturas em cunha e escorregamentos planares,
apresenta dois capítulos sobre projeção estereográfica para suporte
da análise. Originalmente presentes no livro Fundamentos de
Mecânica dos Solos e das Rochas, eles são complementados nesta
edição com didáticos exercícios resolvidos. Uma referência prática e
básica para determinar o fator de segurança de taludes, projetar obras
de contenção ou planejar medidas mitigatórias.

FIORI, Alberto Pio. Estabilidade de taludes:
exercícios práticos.   São Paulo: Oficina de Textos,
2016. E-book. 



MAZZAROTTO, Angelo de Sá. Planejamento urbano..
Curitiba: Contentus, 2020. E-book. 

A obra em questão visa ser um norteador para a construção de
políticas públicas que propiciem o crescimento urbano, ao mesmo
tempo em que defende uma perspectiva de respeito ao meio
ambiente e ao desenvolvimento sustentável. 

HOLZ, Michael. Estratigrafia de sequências: histórico,
princípios e aplicações.. Rio de Janeiro: Interciência, 2012.
E-book. 

O livro oferece uma atualização na área de estratigrafia de sequências
e foi escrito principalmente para o aluno de graduação, embora possa
ser utilizado também por alunos mestrandos ou doutorandos, e por
geólogos e geofísicos que desenvolvem projetos em terrenos
sedimentares, relacionado a petróleo, gás, carvão, argilas refratárias,
placeres de minerais pesados ou aquíferos, e que queiram atualizar
seu conhecimento a cerca da ferramenta de análise estratigráfica
chamada "estratigrafia de sequências".



CASTELLI, Geraldo. Hospitalidade : a inovação na gestão
das organizações prestadoras de serviço.  São Paulo:
Saraiva, 2010. E-book. 

O Esta obra trata do tema da hospitalidade em suas diferentes
dimensões, capazes de abordar diversos aspectos dessa temática em
sua simplicidade e complexidade.  Em síntese,  ela  contribui para que
não se confunda hospitalidade com subserviência, privilegiando  a
perspectiva da hospitalidade no contexto da hotelaria como principal
foco e fonte de aplicabilidade. 

CLAVAL, Paul. Terra dos homens: a geografia..  São Paulo:
Contexto, 2010. E-book. 

Paul Claval, um dos maiores geógrafos da atualidade, traz neste livro
uma discussão fundamental sobre e para a geografia. Já sabemos
que, no mundo em que vivemos,  não basta garantir uma boa
organização econômica, política e social. É fundamental considerar o
meio ambiente e pensar em uma organização espacial dos grupos
sociais,  que viabilize a construção de um futuro para as novas
gerações.
. 



Projetos de conservação da biodiversidade e desenvolvimento
sustentável, como o planejamento espacial de áreas protegidas,
modelagens de alterações no uso e na cobertura do solo, e o
desenvolvimento de planos de manejo para espécies ameaçadas
apoiam-se em Sistemas de Informações Geográficas (SIG).  O livro
"Conservação da biodiversidade com SIG"  vem atender à demanda de
usuários de SIG envolvidos nesses projetos, além de preencher a
lacuna entre pesquisa e aplicação prática na área.               

PAESE, Adriana et al (Orgs.)  Conservação da biodversidade
com SIG. São Paulo: Oficina de Textosl, 2012. E-book. 

FERREIRA, Marina Rossi. Turismo e gastronomia:
cultura, consumo e gestão. Curitiba: InterSaberes,
2016. E-book. 

Um dos aspectos mais relevantes do turismo é, sem dúvida, a gastronomia,
que deve ser pensada tanto em sua perspectiva sociocutural quanto
comercial. Considerando isso, para que possa atuar de forma competitiva e
eficiente no mercado, o profissional que trabalha na área do turismo
gastronômico, além de entender a fundo as dimensões sociais e culturais de
seu contexto (conhecendo os diferentes aspectos da cultura alimentar
local), precisa também saber lidar com aspectos técnicos relativos à gestão e
ao planejamento de um empreendimento de alimentos e bebidas,
desenvolvendo-se também como gestor.
. 



ROSS, Jurandyr Luciano Sanches.  Geomorfologia: ambiente e
planejamento. 9. ed.  São Paulo: Contexto, 2012. E-book. 

A obra encara a geomorfologia como disciplina que estuda o relevo - sua
geometria, gênese, dinâmica e idade. Um capítulo é dedicado à cartografia
geomorfológica, utilizando exemplificação detalhada..

. 

CARLOS, Ana Fani Alessandri.; OLIVEIRA, Ariovaldo
Umbelino de  (Orgs.). Geografias das metrópoles. São
Paulo:   Contexto, 2006. E-book. 

Nessa obra, o  conjunto de artigos, escritos por reconhecidos estudiosos da
área, entre eles pesquisadores do Departamento de Geografia da USP, traz
reflexões sobre a cultura, a história, a natureza, os processos econômicos, as
texturas e estruturações socioespaciais da cidade de São Paulo e de outras
metrópoles mundiais, como Buenos Aires e Barcelona. Indicado para alunos
e professores de geografia e demais estudiosos das questões urbanas.
 

. 



GARTLAND, Lisa.  Ilhas de calor: como mitigar zonas de calor
em áreas urbanas.. São Paulo:   Oficina de Textos, 2010. E-book. 

De forma acessível, com exemplos práticos e conceitos teóricos claros, o
livro apresenta soluções de simples realização de como reduzir os impactos
das ilhas de calor,  nas áreas urbanas e suburbanas.  
 

. 



   
       EDIÇÃO Nº  3  | ABRIL- 2021 | VOLUME 3

 

                   BOLETIM INFORMATIVO
                    E-books/ Abril de 2021 

MEDEIROS, Paulo César. Epistemologia da geografia:
elementos para apr(e)ender e ensinar a dinâmica do
espaço. Curitiba: Intersaberes, 2017. E-book. 

Ao demonstrar como as reflexões sobre a geografia podem ganhar com o

aporte proporcionado pela epistemologia, a teoria do conhecimento, esta

obra coleta aspectos históricos, filosóficos e metodológicos da ciência

geográfica e apresenta os maiores autores e as correntes de pensamento que

tiveram maior influência na sistematização desse campo do saber. Conheça

aqui os principais conceitos, categorias, métodos e técnicas de pesquisa que

embasaram a constituição da geografia contemporânea e entenda como

esses elementos impactaram a abordagem dessa ciência no ensino básico e

superior no nosso país.

DIAS, Reinaldo; CASSAR, Maurício. Fundamentos do
marketing turístico. São Paulo: Pearson Prentice Hall , 2005.
E-book. 

O turismo é a maior atividade econômica do planeta, superando

todos os setores tradicionais. Este fato ressalta a importância dessa

obra, que tem como objetivo propiciar ao leitor a compreensão dos

temas básicos de marketing e aplica-los diretamente ao setor

turístico. Unindo a teoria à prática, com exemplos reais e atuais, o

texto busca familiarizar o leitor com os conceitos de demanda,

comportamento do consumidor, mercado, segmentação,

posicionamento e plano de marketing, entre outros, preparando-o

para aplica-los nas decisões estratégicas de seu trabalho.

Recomendado para estudantes dos cursos de turismo, hotelaria,

administração e marketing, é também uma referência concisa e

prática para profissionais dessas áreas.



O clássico Estabilidade de taludes, de Denise M. S. Gerscovich, acaba de

ganhar uma nova edição.

O livro, responsável por apresentar aos estudantes e profissionais de

engenharia os temas mais importantes relacionados ao estudo e análise

de estabilidade de taludes, agora inclui diversos exercícios resolvidos,

muito úteis para estudantes de graduação.

Os exercícios explicam passo a passo a aplicação da teoria e os cálculos

utilizados na solução dos problemas. Foram feitas também algumas

alterações no texto e nas figuras, resultado de observações realizadas

por alunos,  quando da utilização do livro.

Mais atual e completa, a obra é uma referência obrigatória em cursos de

graduação em engenharia civil, assim como importante referência para

cursos de pós-graduação e para profissionais da área.

No contexto em que vivemos nos dias de hoje, em que já

começamos a sofrer os efeitos do processo desenfreado de

degradação ao meio ambiente, discutir sobre formas de chegar

a um desenvolvimento sustentável se tornou mais do que

essencial.

Assim, nesta obra apresentamos conteúdos teóricos e

conceituais de base, além de exemplos concretos da vida

cotidiana, para que você possa refletir sobre os problemas

ambientais contemporâneos de forma crítica e embasada.

GERSCOVICH, Denise M. S.  Estabilidade de taludes. 2 ed.   São
Paulo:   Oficina de Textos, 2016. E-book. 

MENDONÇA, Francisco de Assis; DIAS, Mariana Andreotti.
Meio ambiente e sustentabilidade. Curitiba: InterSaberes
2019. E-book. 



 A proposta de um livro sobre mapas, gráficos e redes nasceu da

necessidade de se trabalhar com eles junto aos alunos do curso

de graduação em Geografia.

Assim, este livro se destina, basicamente, aos estudantes de

graduação interessados nessa temática. Pode ser também

oportuno para alunos das últimas séries dos cursos do nível

médio ou técnico. Ainda, poderá interessar aos pós-graduandos,

pesquisadores e profissionais dos vários campos científicos, na

medida em que vislumbrem conhecer melhor, mapas, gráficos e

redes.

A obra apresenta uma atualização da compreensão dos

processos e produtos envolvidos nas mudanças

ambientais naturais da Terra durante o Quaternário -

período geológico de interesse muito especial, pois é nele

que o homem emerge e passa a influenciar o ambiente.

Este mesmo período é marcado pelas grandes glaciações

e pelos estádios interglaciais. O atual, cujo fim se

aproxima, fomenta o presente debate sobre aquecimento

(esfriamento?) global.

O livro é  composta de 12 capítulos, dos quais o primeiro é

totalmente novo e discute conceitos e a importância do

Período Quaternário que desemboca na atualidade. O

último deles aborda "As pesquisas aplicadas do

Quaternário", que justificam a importância prática desses

estudos.

MARTINELLI, Marcello.   Mapas, gráficos e redes : elabore você
mesmo.  São Paulo:   Oficina de Textos, 2014. E-book. 

SUGUIO,  Kenitiro.  Geologia do quaternário e mudanças
ambientais.  São Paulo:   Oficina de Textos, 2010. E-book. 



"Hospitalidade: conceitos e aplicações"  apresenta um estudo

completo não apenas para aqueles que buscam aprimorar

seus conhecimentos, mas para todos que desejam se

familiarizar com o mundo da hospedagem, dos alimentos e

bebidas, de eventos, viagens e turismo, entre outros temas

relacionados que compõem a indústria da hospitalidade. A

obra explora o mercado e o produto hoteleiro, incluindo seu

passado e seu presente, apresenta estudos de caso, lista de

siglas comumente utilizadas, sistemas de referência e de

classificação, glossário, além de ajudar no desenvolvimento

das habilidades de liderança tão importantes nessa área.

CHON, Kye-Sung; SPARROWE, Raymond T.  Hospitalidade:
conceitos e aplicações. 2. ed. rev. e atual. São Paulo:  Cengage
Learning; Rio de Janeiro: Editora Senac Rio de Janeiro, 2014.
E-book. 

Como a geografia pode construir um pensamento sobre o

mundo de hoje, a partir da metrópole? As transformações dos

espaços urbanos de São Paulo e Barcelona percebidas em

nosso século são o caminho para se chegar ao entendimento

do atual processo de urbanização. Tendo como pano de fundo

a mundialização, professores do Departamento de Geografia,

da Universidade de São Paulo, e de Geografia Humana, da

Universidade de Barcelona, em um estimulante intercâmbio

acadêmico, discutem, em "Urbanização e Mundialização",

questões fundamentais, como a função cultural de uma

metrópole e os sistemas de informação geográfica. Indicado

para sociólogos, urbanistas, professores e estudantes de

geografia.

CARLOS, Ana Fani Alessandri; CARRERAS, Carles (Orgs.).   
Urbanização e mundialização: estudos sobre a
metrópole. São Paulo: Contexto, 2005. E-book. 



"Formação e conservação dos solos" ensina como os

solos se formam e como seu uso pode se tornar

sustentável, a fim de que esse recurso natural seja

conservado, apesar das muitas centenas de anos em

que o homem o degradou. 

O livro é dirigido a profissionais e estudantes de várias

áreas, como agronomia, biologia, geologia, geografia e

engenharias, e, por que não, a todas as pessoas que se

interessam em conhecer e preservar a natureza. A

iniciação ao conhecimento da ciência do solo é realizada

por este magnífico livro,  com uma linguagem simples e

precisa, complementado por inúmeras ilustrações em

cores.

Qual a diferença entre octaedrita e octaedrito? O correto é

grafite ou grafita? Phillipsita ou filipsita? Devo traduzir termos

técnicos? Perguntas como estas inspiram o "Guia de redação

para a área de geociências", elaborado pelo geólogo e professor

Pércio de Moraes Branco, que acaba de receber uma edição

revista, atualizada e ampliada.

São 25 capítulos sobre as regras de elaboração de textos

técnicos. A nomenclatura de minerais recebe atenção especial:

traduções, grafia correta, uso do hífen em nomes compostos,

minerais com dupla denominação e nomes reconhecidos pela

International Mineralogical Association.

LEPSCH, Igo F. Formação e conservação dos solos.
2. ed. São Paulo:   Oficina de Textos, 2010. E-book. 

BRANCO, Pércio de Moraes. Guia de redação para a área de
geociências .  2 ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2014. E-
book. 



"Climatologia: noções básicas e climas do Brasil" é uma

obra de referência que reúne conceitos básicos de

climatologia e meteorologia, com destaque para os

domínios climáticos e sistemas atmosféricos que regem

tempo e climas do continente sul-americano e Brasil.

Ao longo de sete capítulos, o livro traz um panorama sobre

o clima e define didaticamente as diferenças entre

climatologia e meteorologia. Resgata ainda  o papel

histórico das classificações, discute os modelos de

classificação climática da Terra e apresenta os grandes

domínios climáticos.

MENDONÇA, Francisco; DANNI-OLIVEIRA, Inês Moresco.
Climatologia: noções básicas e climas do Brasil. São Paulo:
Oficina de Textos, 2007. E-book. 

"A hospitalidade pode se transformar em uma marca

pessoal e/ou coletiva, em um norte, num paradigma, numa

plataforma, em um sentido e estilo de vida.

A hospitalidade pode evoluir e se traduzir em uma atitude

hospitaleira, impregnando as práticas sociais, ou seja,

permeando os saberes e fazeres das convivências sociais,

no cotidiano individual e/ou coletivo. Este livro aborda

temas genéricos, tangenciais e específicos a respeito da

hospitalidade,  em diferentes espaços sociais.

KOPS, Darci.  Hospitalidade: saberes e fazeres
culturais em diferentes espaços.  Caxias do Sul, RS: 
 Educs, 2014. E-book. 



Este livro vem preencher uma grande lacuna de livros-texto e

livros de difusão sobre a ciência limnologia em língua

portuguesa. 

A obra sintetiza o conhecimento científico acumulado sobre a

história da limnologia; a água como substrato; a origem dos

lagos; a biota aquática e seus principais mecanismos de

interações com fatores físicos e químicos; a diversidade e a

distribuição geográfica. Os autores analisam e detalham os

mecanismos de funcionamento dos principais sistemas

aquáticos continentais, sua dinâmica, variabilidade e

caracterização: lagos, represas, áreas alagadas, lagos salinos,

estuários e lagoas costeiras.

TUNDISI, José Galizia; TUNDISI, Takako Matsumura. 
Limnologia. São Paulo: Oficina de Textos, 2008. E-book. 

Como foi a participação das mulheres cativas na
sociedade escravista e nas primeiras décadas da pós-
emancipação? Como protestaram mirando a escravidão
e contrariando a ideia de que aceitaram com passividade
a opressão imposta? Os ensaios desta coletânea, que
abrange os séculos 18 a 20, constituem um quadro
amplo e fascinante das experiências das mulheres
africanas, crioulas, cativas e forras.

XAVIER, Giovana; FARIAS, Juliana Barreto; GOMES,
Flávio (Orgs.). Mulheres negras no Brasil escravista
e do pós-emancipação.  São Paulo: Selo Negro, 2012.
E-book.  



CHAVES, Mário Luiz; CHAMBEL, Luís. Diamante:  a pedra, a
gema, a lenda. São Paulo: Oficina de Textos, 2003. E-book. 

O principal enfoque de "Diamante: a pedra, a gema, a lenda" é a
geologia e a mineração do diamante. São avaliados os depósitos
diamantíferos e o potencial brasileiro, o momento atual e o possível
futuro da exploração de diamantes no Brasil, solidamente
relacionados ao contexto internacional. Como não poderia deixar
de ser, os depósitos de Minas Gerais merecem particular atenção. 
A obra destina-se aos profissionais envolvidos com prospecção,
pesquisa e explotação de bens minerais, particularmente
diamantes, aos envolvidos com a gemologia e o comércio de
diamantes. 

MOREIRA, Ruy. Para onde vai o pensamento geográfico?:
por uma epistemologia crítica. São Paulo: Contexto, 2006.
E-book. 

Este livro destina-se a estimular o debate da geografia, diante da
fragmentação do olhar geográfico comprometido com um tipo de
mundo há tempos esgotado na história humana. Para onde, afinal,
caminha a geografia e o ofício de geógrafo? Ruy Moreira - experiente
professor da Universidade Federal Fluminense - desvenda a relação
Estado x reforma neoliberal, revolução mecânica x revolução
bioengenheirial e crise ambiental x bioespaço. Além disso, levanta e
analisa os problemas que cercam a geografia moderna, traz à tona a
crítica dos conceitos de natureza, homem e economia na geografia e
explica por que o mundo caminha de forma acelerada para o encontro
da biologia molecular com a bioengenharia



MULLINS, Laurie J. Gestão da hospitalidade e comportamento
organizacional.  4 ed. Porto Alegre:  Bookman, 2004.  E-book. 

Este livro oferece um estudo detalhado de como as empresas podem
melhorar o seu desempenho na indústria da hospitalidade mediante a
gestão eficiente de pessoal.

CURI, Adilson. Minas  a céu aberto: planejamento de lavra  
São Paulo: Oficina de Textos, 2014. E-book. 

O planejamento correto da lavra de mina é determinante para garantir
a segurança do projeto, maximizar seu potencial econômico e limitar
seu impacto ambiental, aspectos fundamentais para empresas de
mineração, agentes governamentais de planejamento e gestão de
recursos naturais e até mesmo bancos envolvidos no financiamento
de projetos de mineração.
A obra 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.



"Cartografia geotécnica" vem ao  encontro da expectativa da
sociedade atual,  que exige uma inserção socioambiental das
intervenções de engenharia, ou ainda, que sejam realizadas sob um
paradigma de planejamento. A obra tem um inequívoco papel nessa
moderna abordagem,  na medida em que fornece subsídios racionais
para as tomadas de decisão. 
      

ZUQUETTE, Lázaro V.; GANDOLFI, Nilson.   Cartografia
geotécnica. São Paulo: Oficina de Textosl, 2004. E-book. 
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MARUYAMA, Shigenori.  Aquecimento global? São Paulo:
Oficina de Textos, 2009. E-book. 

Nessa  obra  o autor responde de maneira contundente aos alarmistas do

aquecimento global e aos ideólogos cientificamente desinformados que têm

desvirtuado as tendências ambientais, pressionando por medidas

preventivas economicamente impraticáveis, apoiadas em relatórios de

modelos incompletos e exagerados. Ele ainda argumenta que o que

realmente faz sentido é primeiro concentrar nossos recursos em

preocupações mais imediatas, tais como água potável e suprimentos de

alimentos, que podem ser abordados com uma fração do custo e salvar

milhões de vidas já nos próximos 20 anos.  Um livro inovador e

intelectualmente estimulante,  que oferece uma perspectiva mais abrangente

sobre as reais questões climáticas, baseada tanto nas necessidades humanas

quanto nas preocupações ambientais. 

SPINELLI, Silvia Moro Conque.  Agroecologia e
sustentabilidade. Curitiba: Contentus, 2020. E-book. 

Este livro trata dos diferentes aspectos da relação entre agroecologia

e sustentabilidade, aprofundando discussões sobre conceitos

fundamentais e elaborando reflexões sobre agricultura industrial,

transgênicos e o contexto brasileiro relacionado ao agronegócio

mundial. A obra ainda discute agricultura moderna, impactos

ecológicos e agrocombustíveis, bem como planejamento de

agrossistemas sustentáveis. Ainda traz discussões sobre agricultura

tradicional, sistemas agroflorestais e agricultura familiar camponesa.



O livro detalha os compartimentos de relevo fluviais, costeiros e

cársticos, entre outros; processos tectônicos; e as dinâmicas que

moldam a superfície terrestre, como movimentos de massa. Ao longo de

10 capítulos, o leitor terá a oportunidade de perceber por que a

Geomorfologia se tornou base imprescindível ao planejamento e aos

estudos ambientais.

A obra atende à crescente popularização do sensoriamento

remoto para aquisição de dados por meio das imagens de

satélite, em programas televisivos e via Google Earth. Mostra

desde a conceituação das bases de dados para a construção de

Sistemas de Informações Geográficas (SIGs), a estrutura de um

SIG, seu comportamento e suas principais funções, até as

técnicas de geoprocessamento, sem descuidar da base

cartográfica e dos critérios de decisão que alimentam o

processamento.

FLORENZANO, Teresa Gallotti  (Org.). Geomorfologia: conceitos e
tecnologias atuais. São Paulo: Oficina de Textos, 2008. E-book. 

FITZ, Paulo Roberto. Geoprocessamento sem complicação.
São Paulo:  Oficina de Textos,  2008. E-book. 



 A obra apresenta a cultura como fator essencial da prática e da

reflexão sobre o turismo. Demonstra como os termos cidadania e

turismo são, de fato, intimamente relacionados e  como o

patrimônio cultural relacionado ao turismo pode ser visto de

maneira ampla: de museus a festas folclóricas, de parques

nacionais à arqueologia, da gastronomia à paisagem litorânea, do

consumo à preservação. 

Desde o surgimento da vida na Terra, as adaptações,

transformações e inovações demonstradas pelos

organismos, evidenciam-nos fenômenos e uma

temporalidade que em muito transcende a dimensão da

existência humana, marcada pelo surgimento e

desaparecimento de continentes, bem como catástrofes

ecológicas que levaram à extinção incontáveis espécies

animais e vegetais. A presente edição do livro

Paleontologia apresenta os diversos grupos que existiram

no últimos 3,8 bilhões de anos, além dos contextos

geológico e paleobiológico em que se inseriam.

"Paleontologia" vol . 1 (3ª edição) encontra-se dividido em

três volumes. O primeiro abrange os conceitos e métodos

para o estudo dos fósseis.

FUNARI, Pedro Paulo Abreu.; PINSKY, Jaime (Orgs.). Turismo e
patrimônio cultural.  5. ed. São Paulo: Contexto, 2012. E-book. 

CARVALHO, Ismar de Souza (Ed.). Paleontologia : conceitos
e métodos.  3.ed.   Rio de Janeiro:   Interciência, 2010. E-
book. V.1. 



"Esta obra científica vem felizmente preencher a carência de

materiais didáticos para os cursos de graduação e pós-

graduação em meteorologia e áreas afins, sobre os sistemas

de tempo que atuam no Brasil e as influências das variações

climáticas. Em 25 capítulos, a colaboração de mais de 30

pesquisadores sob a direção dos Coordenadores-Autores:

Iracema F. A. Cavalcanti, Maria Assunção F. Dias, Maria

Gertrudes A. Justi e Nelson J. Ferreira, reunindo instituições

como CPTEC-INPE e UFRJ,

CAVALCANTI, Iracema Fonseca de Albuquerque et al (Orgs.). 
 Tempo e clima no Brasil. São Paulo:  Oficina de Textos, 2009.
E-book. 

Nessa obra, autora analisa o "novo turismo", surgido da

necessidade dos moradores das grandes cidades de

reencontro com a natureza, e discute as bases para uma

convivência harmoniosa entre o desenvolvimento do turismo e

a sustentabilidade dos recursos. Descreve o ciclo de vida de

um produto turístico, o perfil psicográfico dos turistas e

apresenta fórmulas para a determinação da capacidade de

carga (carrying capacity), além de analisar o papel de cada um

dos agentes operacionais e fomentadores da atividade.

Ao final de obra, encontra-se um roteiro metodológico para o

diagnóstico da oferta diferencial, da oferta técnica e do perfil

da demanda, bem como uma previsão da evolução da

atividade turística no Brasil.

RUSCHMANN, Dóris. Turismo e planejamento
sustentável: a proteção do meio ambiente. Campinas: :
Papirus, 2015. E-book. (Coleção Turismo). 



Este livro apresenta a história da Terra sob um novo

aspecto. Mostra a evolução dos ambientes aquáticos e

terrestres e a sua interrelação com as formas de vida que

surgiram progressivamente na Terra. A História

Ecológica da Terra está escrita em uma linguagem

simples, sem perder o rigor científico. Torna-se, assim,

acessível a todos os que se interessam pelos problemas

ambientais e pela sobrevivência do homem e dos

ecossistemas naturais.

O livro tem foco na estabilidade de taludes e é uma das

raras obras de referência na literatura especializada a

abordar essas estruturas em rochas. Elementos

geométricos e modelos geotécnicos são explicados com o

auxílio de ilustrações e, ao final dos capítulos, há um

conjunto de aplicações práticas e exercícios resolvidos.

Dividido em quatro partes, o texto parte das propriedades

físicas e mecânicas dos solos para, na em seguida, discutir a

estabilidade de taludes terrosos – a influência da

vegetação, dos regimes de chuva, da erosão – e apresentar

seus mecanismos de ruptura e métodos de análise.

A terceira parte é dedicada às rochas, com a classificação

dos maciços rochosos e suas propriedades mecânicas e

hidráulicas para subsidiar, na parte quatro, os mecanismos

de ruína e análise dinâmica de taludes em rocha

SALGADO-LABOURIAU, Maria Lea. História
ecológica da terra. 2. ed. rev. São Paulo:   Blucher, .
E-book. 

FIORI,  Alberto Pio.  Fundamentos de  mecânica dos
solos e das rochas: aplicações na estabilidade de
taludes.  São Paulo: Oficina de Textos, 2015. E-book. 



"A pesquisa social recebe duas formas de tratamento. Na

primeira, mais teórica e abstrata, o leitor é introduzido nas

polêmicas do mundo científico e nos conceitos básicos da

pesquisa social. Num segundo momento, a autora articula a

teoria com a prática, caminhando para a pesquisa social

qualitativa.

MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org.); DESLANDES,
Suely Ferreira; GOMES, Romeu.  Pesquisa social : teoria,
método e criatividade. 34 ed.  Petrópolis, RJ: Vozes, 2015.
E-book. 

"Rochas: manual fácil de estudo e classificação" apresenta

um roteiro para o estudo das rochas, enriquecido por

ilustrações didáticas, e aborda, numa linguagem clara e

acessível, os fundamentos básicos da Petrologia, ramo da

geologia responsável pelo estudo de origem, ocorrência,

estrutura e história das rochas.

MENEZES, Sebastião de Oliveira. Rochas: manual
fácil de estudo e classificação. São Paulo:  Oficina de
Textos, 2013. E-book. 



Estudos de avaliação de impactos ambientais vêm ganhando

importância para empreendedores e instâncias oficiais que

licenciam as atividades econômicas, à medida que cresce a

consciência ambiental na sociedade e as decisões devem ser

tomadas em base de estudos técnicos e bem fundamentados.

Este livro trata da realização desses estudos! Mantendo a

estrutura e a sequência dos capítulos, esta segunda edição foi

inteiramente revista e atualizada. Inevitavelmente, foi também

ampliada.

SÁNCHEZ, Luís Enrique. Avaliação de impacto ambiental:
conceitos e métodos 2. ed. at. e ampl.  São Paulo: Oficina
de Textos, 2013. E-book. 

Unanimidade como bibliografia básica para a área,
"Geologia geral" chega à sétima edição, revisto e
atualizado com os principais avanços científicos e
tecnológicos do setor.
Aqui encontram-se reunidas, com toda a amplitude, as
bases da Geologia numa apresentação moderna, em
textos concisos e didáticos, auxiliados por ilustrações
esquemáticas, fotos, mapas e imagens de satélite. Esses
recursos complementam e facilitam a compreensão
desta ciência de fundamental importância para inúmeras
atividades.

POPP, José Henrique. Geologia geral. 7 ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2017. E-book. 



WIRTZ, Jochen; HEMZO, Miguel Angelo: LOVELOCK,
Christopher. Marketing de serviços: pessoas, tecnologia e
estratégia .  8 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. E-book. 

 Este livro apresenta, de maneira sólida e fascinante, o mais
completo painel dos diferentes setores de serviços e seus
principais desafios. Este é um verdadeiro manual que oferece uma
forte abordagem gerencial alicerçada por uma estrutura didática
coerente e progressiva baseada em pesquisas acadêmicas
fundamentadas, privilegiando sempre a teoria com foco em
resultados. 

MENEZES, Paulo Márcio Leal de.; FERNANDES, Manoel do
Couto. Roteiro de cartografia. São Paulo: Oficina de Textos,
2013. E-book. 

EApresenta 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.



LAGE, Beatriz Helena Gelas; MILONE, Paulo César. Economia
do turismo.  7 ed. São Paulo:  Atlas, 2009.  E-book. 

Este livro apresenta os tópicos básicos ao entendimento teórico-
prático dos determinantes micro e macroeconômicos aplicados ao
turismo e suas conseqüências para agentes operadores, regiões e
países envolvidos. Sua compreensão sob a ótica econômica está inter-
relacionada com fatos de natureza histórica, territorial, ambiental,
cultural, social, educacional e política, visando oferecer um cenário
real do mercado turístico que colabore para que a sociedade
contemporânea possa promover o bem-estar e a riqueza para
segmentos distintos da população brasileira

SANTOS JUNIOR, Washington Ramos dos. Geografia II:
geografia econômica.  São Paulo: Saraiva, 2016. E-book.
(Coleção Diplomato, v.2).

OA Coleção Diplomata foi elaborada por professores com sólida
experiência no concurso do Instituto Rio Branco (IRBr). Os autores
conhecem as nuances e as tendências das provas, bem como as
peculiaridades da banca organizadora. Este volume explora o vasto e
complexo conteúdo programático do edital, preparando o candidato
com exercícios e com a melhor teoria de Política Internacional (A
Política Externa Brasileira e os Novos Padrões de Inserção no Sistema
Internacional do Século XXI) . A análise de todas as provas dos últimos
13 anos (2003 a 2015) oferece ao candidato a possibilidade de
identificar os temas de maior incidência, direcionando seus estudos e
garantindo uma revisão precisa dos conteúdos exigidos.
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WICANDER, Reed; MONROE, James S. Geologia.  2 ed.
São Paulo: Cengage Learning, 2017. E-book. 

Este livro é um guia para o conhecimento e a preservação do planeta, que nos

deu a vida, proporcionando o entendimento sobre os cuidados essenciais

para que os ambientes favoráveis à manutenção da vida sejam continuados.

POSSAMAI, Ana Maria de Paris; PECCINI, Rosana (Orgs.).
Turismo, história e gastronomia: uma viagem pelos
sabores. Caxias do Sul, RS: Educs, 2011. E-book. 

"Turismo, história e gastronomia" aborda a transformação na maneira

como os seres humanos lidam com o alimento. O livro procura mostrar

que os atos de cozinhar e manipular os alimentos adquiriram diversos

modos de fazer nos diferentes povos, o que teria dado ao alimento um

caráter cultural, que vai além do fornecimento de energia ao corpo.



Este verdadeiro manual de todas as áreas da Geologia apresenta

conceitos e processos, e detalha como as principais teorias e

modelos desta ciência se relacionam com as técnicas e os métodos

de teste e experimentação. O leitor aprenderá sobre o

funcionamento da Terra, como são obtidos os dados que sustentam

as teorias geológicas e mergulhará na tradição da geologia

francesa, conhecendo lugares onde foram formulados muitos dos

conceitos que hoje são correntes nos cursos e nas práticas

geológicas. 

A idéia de um livro de planejamento e gestão da hospitalidade

nasceu da necessidade de definir conceitos, princípios e

práticas que oferecessem fundamentos para o

desenvolvimento de pesquisas da linha de planejamento e

gestão da hospitalidade e turismo. Além disso, há a

preocupação em agregar valor aos cursos de graduação nas

áreas de turismo, hotelaria e lazer, a partir do desenvolvimento

de material didático, visando à incorporação dos princípios do

paradigma da hospitalidade nas ações de gerenciamento e

planejamento. 

POMEROL, Charles et al.  Princípios de geologia: técnicas, modelos
e teorias. 14 ed.  Porto Alegre: Bookman, 2013.. E-book. 

DENCKER, Ada de Freitas Maneti (Coord.). Planejamento e
gestão do turismo e hospitalidade.  São Paulo:  Cengage
Learning,  2004. E-book. 



 "Mecânica dos solos e suas aplicações" (vol. 3) é constituído de

três partes e abrange doze capítulos em que são estudados, entre

outros tópicos, deformações – elasticidade e plasticidade;

resistência ao cisalhamento dos solos; movimento da água nos

solos; empuxos de terra; fundações profundas e aterros e

barragens. Há novos exercícios e problemas, um projeto das

fundações de um edifício, além de exemplos reais de tipos de

fundação. 

Distribuída em sete capítulos, esta obra trata dos aspectos

econômicos do turismo por meio de uma abordagem

teórico-prática. O objetivo é oferecer subsídios para que os

profissionais que atuam na área percebam a importância

do setor a partir de três elementos essenciais: qualificação,

competência e competitividade.

CAPUTO, Homero Pinto. Mecânica dos solos e suas aplicações:
exercícios e problemas resolvidos . 7. ed.  Rio de Janeiro: LTC,
2020.  E-book. 

RODERMEL, Pedro Monir.  Economia do turismo.  Curitiba:   
InteSaberes, 2014. E-book.  



Com abordagem atualíssima, a obra apresenta os conceitos

básicos no estudo de cristais e estruturas cristalinas como

simetria em duas e três dimensões, retículo, mosaicos,

construção de estruturas, difração, representação de

estruturas cristalinas e defeitos cristalinos, além de introduzir

temas especializados, como estruturas modeladas,

quasicristais e proteínas.

O livro apresenta também explicações passo a passo para

construção de modelos estruturais, sem excesso de

formulação matemática, questões introdutórias para cada

tópico, problemas e exercícios.

TILLEY, Richard J. D. Cristalografia: cristais e estruturas
cristalinas.  São Paulo:  Oficina de Textos, 2014. E-book. 

Este livro traz uma metodologia para melhorar e expandir o turismo

como atividade empresarial e ampliar a competitividade e a

sustentabilidade dos destinos turísticos. Esta segunda edição 

 mantém a metodologia de planejamento integrado para o

desenvolvimento do turismo contextualizado em exemplos de

casos nacionais e internacionais

PETROCCHI, Mario. Turismo: planejamento e gestão. 2. ed.
São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. E-book. 



Desde 2013, vivemos no Brasil uma onda de

manifestações que expressam o forte descontentamento

da população em relação às questões políticas e

governamentais que têm conduzido o país nos últimos

anos. Essa intensificação do engajamento popular e o

aumento dos discursos de ódio, tanto nas ruas quanto nas

redes sociais virtuais, são objetos de estudo fundamentais

para os professores de geografia dos ensinos fundamental

e médio. A obra convida os leitores  a ingressarem numa

pesquisa que tem como objetivo final contribuir para a

construção de uma visão integrada do território nacional e

a desnaturalização de preconceitos.

Em "A comunidade que vem", Giorgio Agamben lê, com

releitura, uma constelação de conceitos e empreende,

assim, um mapeamento deles, inserindo-os no tríplice

registro do levantamento, da pesquisa e do exame.

Agamben define seu livro de 1990 como uma reflexão

sobre as relações entre essência e existência, entre quid est

e quod est, gerada tanto pela nona seção de Ser e Tempo,

dedicada à negatividade, quanto pela proposição 6.44 do

Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein, que diz: “o

que é místico não é como o mundo é, mas que ele seja”. O

livro, portanto, pode ser lido como uma reflexão sobre o

Irreparável, ou em outras palavras, sobre a incontornável

condição profana do mundo.

PEREIRA, Augusto dos Santos. Desafios
contemporâneos para a geografia do Brasil. Curitiba:
InterSaberes, 2016.  E-book. 

AGAMBEN, Giorgio. A comunidade que vem.  Belo
Horizonte:  Autêntica, 2013. E-book. 



Longe de ser aplicável apenas à Baixada Santista, a obra é um

inestimável estado da arte da geotecnia de argilas marinhas,

que será muito útil e esclarecedor à comunidade técnica que

lida com obras ao longo dos mais de 7 mil km da costa brasileira.

O livro apresenta estudos sobre as argilas sobreadensadas da

Baixada Santista e a interpretação do seu comportamento com

base na imensa massa de dados acumulados pelos inúmeros

projetos e investigações na Baixada Santista. Uma minuciosa

análise resgata a história das obras, seu desempenho, as

rupturas e os sucessos que conduzem à construção do

conhecimento sobre argilas marinhas e à formulação dos

processos que determinaram a distribuição e as propriedades

dos sedimentos.

MASSAD, Faiçal.  Solos marinhos da Baixada Santista :
características e propriedades geotécnicas.   São Paulo:
Oficina de Textos, 2009. E-book. 

O livro é destinado principalmente ao ensino da topografia.

Pretende, pois, auxiliar os professores e alunos da

disciplina e contém exercícios que podem ser usados

como questões de provas de rápida solução, porém

objetivos, no intuito de avaliar o conhecimento do

examinando.

BORGES, Alberto de Campos. Exercícios de
topografia.  3 ed. rev. ampl. São Paulo:  Blucher, 1975.
E-book. 



A metáfora da rede é oportuna e conveniente para entender o

funcionamento e a transformação permanente do ambiente

onde estão inseridas as organizações neste início de século XXI.

A metáfora da rede oportuniza que diferentes autores da cena

econômico-social possam "pensar em rede" e, com isso,

flexibilizar seus modelos mentais (se indivíduos) e culturais (se

organizações).

SANTOS, Carlos Honorato Schuch; BASSANESI, Magda
Medianeira Reginato (Orgs.). Turismo e redes: um novo
caminho para a  organização no início do século XXI. 
Caxias do Sul, RS: Educs, 2010. E-book. 

De forma inovadora e dinâmica, os autores propõem-se a

discutir a identidade da cidade e a ação política que se

desenrola em seu contexto, incluindo debates sobre o

planejamento urbano e a integração com outras esferas de

gestão.

ALVES, Luiz Roberto; CARVALHO, Marcelo (Orgs.).
Cidades: identidade e gestão. São Paulo: Saraiva,
2009. E-book. 



MOURA, Ana Clara Mourão. Geoprocessamento  na gestão e
planejamento urbano.  3 ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2014.
E-book. 

Estudo de aplicações de recursos de geoprocessamento em
planejamento urbano e na gestão do patrimônio arquitetônico e
urbanístico, enfocando como estudo de caso a cidade de Ouro
Preto, Minas Gerais, patrimônio da humanidade. Desenvolve
diferentes aplicações do geoprocessamento para o planejamento
urbano, entre as quais citamos: montagem de base de dados,
conversão de dados, montagem de Sistema Geográfico de
Informação, construção de análises diagnósticas e prognósticas.

BARNES, Graham. Mecânica dos solos: princípios e
práticas. 3 ed.  Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. E-book. 

Em conformidade com o eurocódigo e inclui um novo capítulo sobre
eurocódigos geotécnicos.
Com exemplos resolvidos que abrangem os princípios dos projetos
baseados no estado limítrofe de acordo com o eurocódigo,
permitindo que os leitores possam utilizar com segurança os novos
códigos.
Inclui ainda vários estudos de casos que demonstram problemas
fundamentais e a forma como os engenheiros têm resolvido estas
questões.
Utiliza diagramas de fácil interpretação em todo o texto, a fim de
ilustrar os principais aspectos da mecânica dos solos e imagens para
auxiliar a compreensão.



BRUHNS, Heloisa Turini. A busca pela natureza : turismo e
aventura.  Barueri, SP:  Manole, 2009.  E-book. 

Neste livro, o principal tema abordado é o meio ambiente,
especialmente as atividades de lazer e aventura em ambientes
naturais, o ecoturismo e a educação ambiental.
A autora levanta diversas questões atuais, como o feminismo, o
ecofeminismo e o ecoturismo, por meio de estudiosos renomados das
áreas e por depoimentos referentes a esses elementos, e os relaciona
com os temas do esporte, lazer e aventura, ou seja, com as múltiplas
formas e propósitos desse contato com o meio natural.
A obra inova pela maneira como os temas são abordados, criando
uma visão diferenciada, e está voltada para estudantes e professores
de graduação e pós-graduação, profissionais e interessados nas áreas
que envolvem turismo, lazer, meio ambiente, educação física e
natureza.

SERPA, Angelo.  Poir uma geografia dos espaços vividos:
geografia e fenomenologia.  São Paulo: Contexto, 2019. E-
book. (Coleção Diplomato, v.2).

O interesse pelos estudos fenomenológicos, em sua relação com a
geografia, vem crescendo nos últimos anos nas universidades
brasileiras e há poucos títulos nacionais específicos sobre o tema.
Esta obra preenche essa lacuna, a partir de importantes referenciais
teóricos, como Merleau-Ponty, Husserl, Milton Santos, Lefebvre,
Hegel, Marx e Nietzsche. "Por uma geografia dos espaços vividos:
geografia e fenomenologia" apresenta reflexões e experiências
articuladas ao longo de anos, em aulas e pesquisas realizadas pelo
autor. Obra voltada principalmente a estudantes e professores de
geografia..



"Tectônica global" apresenta uma síntese dos conceitos fundamentais
que caracterizam a dinâmica do planeta, incluindo os recentes avanços
científicos. Combinando abordagem histórica com ciência, o texto
caracteriza-se por um cuidadoso equilíbrio entre os aspectos geológicos
e geofísicos da matéria nos domínios oceânicos e continentais.
Destacam-se os princípios dinâmicos e cinemáticos da crosta e do manto
terrestre.

KEAREY, Philip; KLEPEIS, Keith A.; VINE, Frederick J. 
 Tectônica global. 3 ed.  Porto Alegre:  Bookman, 2014 . E-
book. 

APPOLINÁRIO, Fábio. Metodologia científica.  São Paulo: 
 Cengage, 2016 . E-book. 

O mundo seria menos dinâmico se hoje não existisse a ciência. A
busca pelo conhecimento, sempre em ampla evolução no que
consiste aos seus meios, permitiu ao ser humano alcançar o atual
desenvolvimento e possibilita, ainda, a sua incansável procura. Este e-
book fornece ao pesquisador o caminho que ele deve percorrer para
otimizar e viabilizar esse encontro.



BOTKIN, Daniel B.; KELLER, Edward A.  Ciência ambiental:
terra, um planeta vivo. 7 ed.  Rio de Janeiro:  LTC, 2018 . E-
book. 

"Ciência ambiental: Terra, um planeta vivo" proporciona uma introdução
atualizada ao estudo do meio ambiente. O conteúdo é apresentado
segundo uma perspectiva interdisciplinar com o objetivo de ensinar aos
estudantes como pensar em todos os aspectos das questões ambientais.
Para tanto, promove a integração de diversas disciplinas, incluindo
ciências naturais, além de áreas da antropologia, economia, história,
sociologia e filosofia do meio ambiente.
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CARVALHO, Claudio Frederico de. A evolução da
segurança pública municipal no Brasil. Curitiba:
InterSaberes, 2017. E-book. 

Você sabe a quais dimensões da segurança pública a esfera municipal se

relaciona? E qual deve ser a parcela de participação dos municípios na luta

contra o crime e na manutenção da paz social? Para compreender a real

dimensão das responsabilidades do governo municipal no que tange à

segurança pública, precisamos discutir temas como combate e prevenção à

violência, promoção dos direitos humanos e exercício da cidadania. A obra

em questão Investiga esses assuntos e reflete sobre as ações dos gestores

públicos, no que diz respeito à defesa social nos municípioss.

BIANCHI, Anna Cecilia de Moraes; ALVARENGA, Marina;
BIANCHI, Roberto. Orientação para estágio em turismo:
trabalhos, projetos e monografias. 2. ed. São Paulo:
Cengange Learning, 2012. E-book. 

Esta obra tem por objetivo direcionar as atividades do estagiário para a

elaboração de projetos, relatórios ou monografias, visando à

concretização de um estágio relacionado com a situação real

encontrada na empresa. essa maneira, o aluno terá uma visão mais

precisa da profissão escolhida, podendo aplicar, na prática, os

conhecimentos adquiridos no curso de turismo.



O estudo da hidrologia evolui constantemente. Em nosso País, em

particular, valoriza-se de forma surpreendente, em decorrência do

desenvolvimento cada vez mais intenso dos nossos recursos

hídricos. Dessa forma, procurou-se corresponder às necessidades

decorrentes dessa evolução, tanto em nível universitário como no

que diz respeito aos profissionais especializados.

Lucí Hidalgo Nunes investiga o vínculo entre os processos

recentes de urbanização e as catástrofes ambientais na

América do Sul – região cada vez mais caracterizada pela

concentração de pessoas em megalópoles. Em "Urbanização e

desastres naturais" a pesquisadora apresenta um grande

levantamento dos desastres hidrometeorológicos e climáticos,

geofísicos e biológicos registrados nesta parte do continente

americano entre 1960 e 2009, considerando suas evoluções

temporais quanto ao número de ocorrências calamitosas,

óbitos, afetados e prejuízos econômicos.

PINTO, Nelson L. de Sousa  et al.  Hidrologia básica.  São Paulo:
Blucher, 1976. E-book. 

NUNES, Lucí Hidalgo. Urbanização e desastres naturais:
abrangência América do Sul .  São Paulo:  Oficina de Textos, 
 2015. E-book. 



 Como os políticos conquistam o território brasileiro? O jornalista

Alceu Luís Castilho passou três anos pesquisando quase 13 mil

declarações de bens de políticos eleitos entregues ao Tribunal

Superior Eleitoral (TSE). O resultado é um mapeamento preciso dos

políticos donos de terra no Brasil, recheado de histórias

surpreendentes de quem são, quanto têm e como agem esses

proprietários ávidos pelo poder. 

Esta obra apresenta os conceitos fundamentais da

geomática, abrangendo equipamentos e procedimentos

dessa área, com ênfase nas estações totais, para fazer

observações de ângulo e distância, introduzindo o

mapeamento móvel, entre outros temas.

Repleto de exemplos e problemas e amplamente ilustrado,

o livro é voltado para estudantes de engenharia civil,

ambiental, de agrimensura e cartográfica, arquitetura e

agronomia.

CASTILHO, Alceu Luís.  Partido da terra: como os políticos
conquistam o território brasileiro.  São Paulo: Contexto, 2012. 
 E-book. 

 GHILANI, Charles D.; WOLF, Paul R.   Geomática. 13 ed. São
Paulo:   Pearson Education do Brasil, 2013. E-book.  



O livro tem a finalidade de organizar os conceitos básicos de

turismo para servir de base tanto aos alunos dessa disciplina,

nos vários níveis, quanto aos profissionais que trabalham nos

setores público e privado e no terceiro setor, e que precisam

aprofundar seus conhecimentos teóricos. Tendo em vista a

pouca bibliografia especializada e a importância que esse

setor tem ocupado nos cenários social, cultural e econômico,

"Fundamentos do turismo" torna-se leitura essencial para

quem atua na área. 

IGNARRA, Luiz Renato. Fundamentos do turismo. 3. ed. rev. e
ampl. São Paulo: Cengage Learning; Rio de Janeiro:  Senac Rio
de Janeiro, 2013. E-book. 

Os serviços ecossistêmicos prestados pela biodiversidade são de

suma importância para a manutenção da vida. No entanto, ao

mesmo tempo que a natureza fornece recursos valiosos, o homem

tem revelado sua perversidade saqueando esses recursos e

contaminando seu próprio ambiente. Esta obra é um convite para

que você faça uma viagem pelo mundo da diversidade biológica e

aprenda a gerenciar os recursos genéticos disponíveis. Caso sejam

implantadas, as ferramentas de gestão da biodiversidade

apresentadas neste livro contribuirão para a consideração dos

aspectos ambientais nas decisões estratégicas empresariais e para

a conservação da natureza.

SILVA, Cesar. Gestão da biodiversidade: os desafios para o
século XXI.  Curitiba: intersaberes , 2014. E-book. 



Como você já deve saber, em qualquer investigação

científica, é indispensável que as etapas práticas sejam

fundamentada em conhecimentos teóricos sólidos e bem

estruturados. Pensando ainda mais especificamente no

contexto dos trabalhos de campo realizados na geografia,

é de extrema importância conhecer as metodologias que

mais podem contribuir para o desenvolvimento dessas

pesquisas e que oferecem ao pesquisador mais chances

de chegar a resultados confiáveis.Se o seu objetivo é

descobrir quais métodos e ferramentas de pesquisa

podem servir melhor às suas pesquisas, veio ao lugar

certo!

Tanto os estudantes de tecnologia quanto os de

Engenharia Civil ou Arquitetura, em suas várias

especialidades, apoiam-se no conhecimento do terreno da

obra, bem como de suas dimensões, suas formas, seu

entorno e suas interferências.

As informações sobre o terreno são essenciais para as fases

de estudo e projeto e, depois, para locar a obra e

acompanhar a aplicação do projeto.

Procurou-se explicar aos nossos leitores, de forma clara,

sucinta e prática, os fundamentos da topografia,

apresentando temas como legislação de terras, usucapião,

aviventação de rumos, documentos imobiliários e tipos de

cartório, assuntos que interessam aos profissionais da

topografia e aos cidadãos.

MIKOSIK, Ana Paula Marés. Metodologia do trabalho
de campo em geografia. Curitiba: InterSaberes, 2020. 
 E-book. 

BOTELHO, Manoel Henrique Campos; FRANCISCHI Jr.,
Jarbas Prado de; PAULA, Lyrio Silva de. ABC da
topografia: para tecnólogos, arquitetos e engenheiros.
São Paulo:  Blucher, 2018. E-book. 



A obra apresenta o panorama do mercado de trabalho, bem

como o perfil do profissional da área, discutindo as principais

necessidades e os desafios para a formação.Trata do lazer e da

recreação em diferentes fases da vida; para diferentes grupos

sociais; e em espaços do setor privado, como clubes, colônias

de férias, acampamentos, hotéis, hospitais, asilos e

creches.Aborda o envolvimento do setor público (prefeituras,

secretarias estaduais ou ministérios federais) com o

planejamento e o financiamento das atividades; e, por fim, a

participação do terceiro setor (instituições não governamentais)

nessa área de atuação, explicando o contexto político e social

em que ele se destaca.

DIAS, Cleber; ISAYAMA, Hélder Ferreira. Organização de
atividades de lazer e recreação.  São Paulo: Érika, 2014. E-
book. 

Nesta obra, vamos falar sobre a Geografia da Saúde,

conhecer sua evolução histórica como ciência, entender o

porquê de suas características multidisciplinares e as

maneiras como os Sistemas de Informação Geográficas

têm sido utilizados por geógrafos para realizar o

mapeamento de doenças e, com isso, instigar o

desenvolvimento de políticas públicas na área da saúde.

Acompanhe-nos nesse estudo e reflita sobre como os

avanços nessa área podem ajudar a promover uma melhor

qualidade de vida não só para a população brasileira, mas

para a de todo o mundo.

FOGAÇA, Thiago Kich. Geografia da saúde. Curitiba: 
 IterSaberes, 2018. E-book. 



"Recursos hídricos no século XXI" é uma obra completa que

reúne os mais recentes desenvolvimentos científicos e

tecnológicos na área e apresenta a situação atual dos recursos

hídricos no Brasil e no mundo. O livro discute soluções e

alternativas de gestão, com exemplos reais e inovadores de

outros países e mostra que cada vez é mais importante integrar

a gestão, estabelecer novas políticas públicas e programas de

capacitação.

TUNDISI, José Galizia; MATSUMURA-TUNIDISI, Takako.   
Recursos hídricos  no século XXI. São Paulo: Oficina de
Textos, 2011. E-book. 

Com o crescimento cada vez mais acelerado das grandes

cidades, torna-se urgente a discussão sobre os impactos

ambientais causados pela urbanização. Nesse cenário, há a

recorrente diminuição das áreas verdes, o que prejudica a

paisagem urbana e compromete o bem-estar coletivo. Dessa

forma, as ações antrópicas devem voltar-se para a

prevenção de problemas socioambientais, de maneira a

auxiliar as autoridades públicas a garantir o

desenvolvimento sustentável. Venha conosco e nos

acompanhe no estudo da ecologia urbana, ramo de

conhecimento multidisciplinar que surge com o desafio de

promover a existência e a permanência de ambientes

saudáveis à população..

BELEM, Anderson Luiz Godinho.  Diálogos em
ecologia urbana. Curitiba: InterSaberes, 2020. E-
book. 



MARTINS, Dora; VANALLI, Sônia.   Migrantes.  6 ed.  São Paulo:
Contexto, 2016. E-book. (Repensando a geografia). 

Por que alguém abandona a sua terra e de seus antepassados e
busca cidades no "sul-maravilha" para viver? Migrantes aborda os
movimentos internos da população brasileira e, em especial, os
inter-regionais, que refletem a estrutura fundiária desigual e injusta
de muitas áreas do Brasil. Discute também, de maneira clara e
objetiva, o problema da reforma agrária e o crescimento das
cidades brasileiras.

CAPUTO, Homero Pinto. Mecânica dos solos e suas
aplicações: fundamentos . 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.
vol. 1.  E-book. 

"Mecânica dos solos e Suas aplicações – volume 1 – Fundamentos"
tópicos de base na matéria, como histórico sobre estudos de solos,
geotécnica e abordagem do tema no Brasil; origem e formação dos
solos; propriedades das partículas; índices físicos; estrutura dos solos;
plasticidade e consistência, permeabilidade, compressibilidade;
resistência ao cisalhamento; compactação e classificação dos solos; e
exploração do subsolo. Nesta nova edição, a obra segue oferecendo
conteúdo abrangente e didático sobre o tema a todos que, no meio
acadêmico ou profissional, buscam ferramentas construtivas e
referenciadas na mecânica de solos.



BARRETTO, Margarita.  Cultura e turismo: discussões
contemporâneas.  Campinas, SP:  Papirus, 2015.  E-book.
(Coleção Turismo)

Neste livro, ao focalizar especificamente o turismo cultural, a autora
questiona como moradores do local e visitantes têm lidado com os
temas da identidade e da tradição. Afinal, até que ponto a busca pela
autenticidade não se transforma em invasão de privacidade ou no
"congelamento" do visitado para deleite dos forasteiros,
contradizendo o próprio fim que move as populações à acolhida de
turistas que é o de inserir-se plenamente na contemporaneidade?
Além disso, são analisados os benefícios do turismo patrimonial, a
questão da "elitização" dos centros urbanos, a criação de museus e
centros de cultura, bem como as apresentações culturais como
atrativos turísticos

LEWINSOHN, Thomas; PRADO,  Paulo Inácio. 
 Biodiversidade brasileira: síntese do estado atual do
conhecimento. 3 ed.   São Paulo: Contexto, 2014. E-book. 

Representa a primeira síntese daquilo que se conhece e do ainda que
precisa ser feito para inventariar a biodiversidade brasileira. Avalia de
modo consistente os principais repositórios de material biológico, a
evolução histórica da informação cientifica, e a capacidade humana e
institucional em biodiversidade no país. Traz dados da maior
importância para entidades conservacionistas, instituições
científicas, órgãos governamentais, setores empresariais, entidades
comunitárias e cidadãos em geral no sentido de uma maior
compreensão do ambiente natural local e global.



"Este livro tem o intuito de ajudar os leitores a atingir três objetivos:
primeiro, elucidar os fundamentos científicos de como a vida na Terra
sobreviveu e prosperou; segundo, usar tal fundamento para entender os
inúmeros problemas ambientais aqui enfrentados e depois avaliar as
possíveis soluções para eles; e terceiro, fazer a diferença em como
lidamos com o ambiente, que dá suporte para a vida.
Para ajudar a atingir esses objetivos, os autores apresentam sua visão da
Terra, os problemas ambientais que encaramos, e algumas possíveis
soluções para eles por meio das lentes da sustentabilidade.

MILLER, G. Tyler; SPOOLMAN, Scott E. Ciência ambiental. 2
ed.  São Paulo:  Cengage Learning, 2016 . E-book. 

PEREIRA, Ronaldo Mello. Fundamentos de prospecção
mineral.  2 ed. Rio de Janeiro:  Interciência,  2012 . E-book. 

A presente obra almeja contribuir para a formação do estudante de
graduação em Geologia no que se refere à arte de se prospectar
depósitos minerais. São apresentadas de forma concisa as principais
etapas e as técnicas mais usuais utilizadas na pesquisa mineral,
procurando, na medida do possível, mostrar ao futuro profissional
como desenvolver uma campanha exploratória.



DERISIO, José Carlos. Introdução ao controle de poluição
ambiental.  4 ed. atual.   São Paulo:  Oficina de Textos,  2012 .
E-book. 

Importante ferramenta para todos os profissionais que atuam na área
ambiental, aborda os principais usos da água, do ar e do solo; os 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 14. 1.

DERISIO, José Carlos. Introdução ao controle de poluição
ambiental.  4 ed. atual.   São Paulo:  Oficina de Textos,  2012 .
E-book. 

DMELO, Victor Andrade de;  ALVES Jr. Edmundo de
Drummond. Introdução ao lazer.  2 ed. rev.  e atual.   Barueri,
São Paulo:  Manole,  2012 . E-book. 

Esta obra aborda, de maneira inovadora e agradável, temas diversos

relacionados aos estudos do lazer. Mostra que não se trata apenas de algo

ligado a uma visão ingênua e superficial de diversão, indicando caminhos

para uma análise mais profunda. Além disso, apresenta várias fontes de

pesquisa, como sites e periódicos. A obra é relevante para a formação de

pesquisadores, professores, estudantes e profissionais da área.
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DUARTE, Constância Lima. Imprensa feminina e
feminista no Brasil: século XIX: dicionário ilustrado.  
 Belo Horizonte: Autêntica, 2016. E-book. 

"Imprensa feminina e feminista no Brasil" traz para o leitor contemporâneo um

grandioso painel onde ressurgem nada menos que 143 jornais e revistas que

circularam no país ao longo do século XIX e que tinham a mulher como

público-alvo. Surpreende a multiplicidade de títulos, a amplitude que

alcançaram no território nacional e o fato de refletirem as polarizações então

vigentes quanto ao papel da mulher na sociedade. Enquanto alguns se

empenharam em acompanhar a transformação dos tempos e defenderam seu

direito de frequentar escolas e espaços públicos, outros a queriam

estacionada na ignorância e na dependência, reiterando a fragilidade e se

limitando a falar de moda, filhos e culinária. Fruto de dedicada pesquisa sobre

a história das mulheres e do movimento feminista no Brasil, o Dicionário

apresenta uma cartografia que vai de norte a sul do país.

MASSAD, Faiçal.  Obras de terra: curso básico de geotecnia.
2. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2010. E-book. 

As barragens de terra e de enrocamento desempenham inúmeras e

diversificadas funções de infra-estrutura pelo vasto território nacional e

representam um marco da engenharia brasileira. "Obras de terra" 

 dedica dois de seus oito capítulos às barragens típicas, além de

apresentar fundamentos que intervêm na concepção,

dimensionamento e construção das obras de terra. Esta segunda edição

está mais didática, com exercícios resolvidos ao fim de cada capítulo,

ilustrando as aplicações práticas dos conceitos.



São raros os estudos voltados para a análise do funcionamento do

texto ligado às linhas do discurso. Este livro faz o entroncamento

entre as propostas da linguística textual e as da análise do discurso,

de modo a inspirar ao professor a tarefa de familiarizar o aluno com

as codificações textuais mais frequentes nas diferentes práticas

discursivas. De maneira clara e didática, a autora analisa textos de

jornal, textos literários e tiras de quadrinhos de modo a permitir a

compreensão do processo organizacional (organização de

pensamento) e do processo interacional (produção de sentido

A educação patrimonial, que deve levar em conta a

materialidade e a imaterialidade do patrimônio cultural da

nação, é fundamental para fortalecer a identidade e o espírito

de cidadania da população. Conheça nesta obra a trajetória de

formação da legislação voltada para o reconhecimento e a

proteção desse patrimônio – o que pressupõe muito mais do

que a preservação de edifícios e monumentos que marcaram a

história nacional – e reflita conosco sobre o desenvolvimento

de ações que estimulem o sentimento de pertencimento do

povo brasileiro e que acolham toda a diversidade cultural de

nosso país.

GUIMARÃES, Elisa. Texto, discurso e ensino.  São Paulo: Contexto,
2009. E-book. 

MARCHETTE, Tatiana Dantas. Educação patrimonial e
políticas públicas de preservação no Brasil.  Curitiba: 
 InterSaberes,  2016. E-book. 



 A obra destaca-se pela abordagem diferenciada acerca da

Psicologia e pela necessidade de rompimento com estruturas

antigas e ultrapassadas, e de erradicação dos erros disseminados

entre os profissionais da área. O livro abrange inúmeros

comentários para empresas e profissionais, com o intuito de alertá-

los sobre antigas propostas culturais na relação com o cliente e nas

questões relativas aos serviços em Turismo e Hotelaria.

O livro, em forma de manual didático, focaliza, com

método e rigor, questões fundamentais como: O que é

ciência? Em que o conhecimento científico se distingue

dos outros tipos de saber? Qual a legitimidade, validade e

alcance dos conhecimentos científicos? Como proceder

para obter o conhecimento científico? Obra que se

recomenda a todos os estudantes de Filosofia e outras

áreas, interessados em se familiarizar com a epistemologia

contemporânea. No manual também se encontram muitas

indicações práticas sobre o modo de redigir e apresentar

um trabalho acadêmico.

SILVA, Fernando Brasil da. A psicologia dos serviços em
turismo e hotelaria : entender o cliente e atender com eficácia.
2. ed. rev. e atual. São Paulo:  Cengage Learning, 2013.   E-book. 

 KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia
científica : teoria da ciência e iniciação à pesquisa.. 34 ed.
Petrópolis, RJ:   Vozes, 2015. E-book.  



Base de qualquer projeto ou obra realizada por engenheiros

ou arquitetos, o levantamento topográfico é uma prática

indispensável para determinar todos os detalhes de um

terreno. Pensando nisso, os experientes professores Marcelo

Tuler e Sérgio Saraiva trazem em "Fundamentos de

topografia" todos os conhecimentos necessários para ajudá-lo

a compreender a importância da ciência topográfica e a

entender como fazer um levantamento topográfico (métodos

e tecnologias).

TULER, Marcelo; SARAIVA, Sérgio. Fundamentos de
topografia. Porto Alegre: Bookman, 2014. E-book. 

Integrante da coleção Historiografia de Minas Gerais, série

Alfarrábios, este livro, publicado pela primeira vez na década de

1940, figura entre as mais significativas tentativas de interpretar

Minas Gerais em chave ensaística. Vencedor do Prêmio Diogo de

Vasconcelos da Academia Mineira de Letras, em 1943, o instigante

ensaio de João Camillo de Oliveira Torres traz ao leitor uma análise

sólida sobre a personalidade singular do povo mineiro.

A íntima relação das montanhas com o homem de Minas Gerais é

verificada pelo autor como a principal razão das características

desse povo: silencioso, sóbrio e tradicionalista.

O próprio título da obra indica a reciprocidade entre a sociedade e

a natureza mineiras, cuja síntese é a formação cultural montanhesa

e sedimentada do interior do Brasil. João Camillo nos mostra a

história de uma cultura conservadora, que passou por diversas

transformações socioeconômicas, mas que ainda mantém a face

tradicional do mineiro e suas marcas originais.

TORRES, João Camillo de Oliveira. O homem e a montanha :
introdução ao estudo das influências da situação geográfica
para a formação do espírito mineiro. Belo Horizonte:
Autêntica , 2011. E-book. 



A biologia diz respeito a todas as formas de vida

existentes. Nesse sentido, discorrer sobre a gestão da

biodiversidade implica agregar elementos como a

existência das espécies, seus hábitats, o uso dos recursos

naturais e a conservação legal das paisagens. Esta obra

aborda os tópicos atuais relevantes relacionados à gestão

da biodiversidade e agrega as contribuições dos cientistas

de maior expressão na área, responsáveis por teorias,

métodos e técnicas de manejo da vida silvestre e da

paisagem. A intenção do autor é fazer com que o leitor

incorpore os pensamentos aqui mencionados e seja capaz

de cooperar com uma mudança de hábitos e atitudes na

sociedade.

Guia prático para a realização de eventos com sucesso,

preenche uma lacuna na literatura técnica sobre o setor.

TOMASULO, Pedro Luis Batista. Gestão da
biodiversidade: uma análise com foco na preservação
ambiental. Curitiba: InterSaberes, 2015.  E-book. 

WATT, David C. Gestão de eventos em lazer e turismo. .
Porto Alegre:  Bookman, 2004. E-book. 



Este livro reúne, duas necessidades específicas de ecólogos e

cientistas da área ambiental: uma introdução geral à teoria de

probabilidades, incluindo os pressupostos da inferência

estatística e o teste de hipóteses, e uma descrição detalhada de

delineamentos e análises específicas, tipicamente encontrados

em ecologia, mostrando a interface entre ecologia e estatística.

Texto amplamente ilustrado e com linguagem acessível para

facilitar a aprendizagem do conteúdo.

GOTELLI, Nicholas J.; ELLISON, Aaron M. Princípios de
estatística em ecologia.  Porto Alegre: Artmed, 2011. E-
book. 

"Mecânica dos solos e suas aplicações – volume 2 –

mecânica das rochas, fundações e obras de terra" aborda

os elementos de mecânica das rochas, movimento da água

nos solos, distribuições das pressões, empuxos de terra e

condições de estabilidade dos muros de arrimo. Também

são analisados desde o estudo das fundações e a

capacidade de carga dos solos até a estabilização de

maciços e o reforço de fundações, além de escavações e

escoramentos. Por fim, é destacado o papel do solo como

material de construção, assim como são estudadas as

barragens de terra. Nesta nova edição, a obra segue

oferecendo conteúdo abrangente e didático sobre o tema

a todos que, no meio acadêmico ou profissional, buscam

ferramentas construtivas e referenciadas na mecânica de

solos.

CAPUTO, Homero Pinto. Mecânica dos solos e suas
aplicações: mecânica das rochas, fundações e obras
de terra . 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017. vol. 2. E-
book. 



"O interesse pela questão da percepção tem se intensificado

desde o século XIX, com as alterações que o mundo moderno

vem, cada vez mais, imprimindo sobre as faculdades

perceptivas e cognitivas humanas. Coadjuvantes fundamentais

dessas alterações são as mídias tecno-visuais, tecno-sonoras,

corpo-técnicas, desde a fotografia e do gramofone até as

complexas urdiduras dos fluxos das linguagens hipermidiáticas

que povoam as redes digitais, fixas e móveis, de comunicação.

Isso não escapou à atenção de filósofos, antropólogos, teóricos

da cultura, psicólogos etc. As três teorias da percepção que

compõem este livro – a teoria fenomenológica de Merleau-

Ponty, a teoria ecológica de Gibson e a teoria semiótica de

Peirce – quando vistas em conjunto, criam um bom equilíbrio

entre uma teoria fortemente calcada em reflexões filosóficas,

uma teoria baseada em pesquisas empíricas e uma teoria

semiótica voltada para a análise dos movimentos lógicos da

dinâmica perceptiva. Este livro defende que essas teorias são

complementares

SANTAELLA, Lucia. Percepção : fenomenologia, ecologia,
semiótica. São Paulo: Cengage Learning, 2012. E-book. 

"Poluição do meio ambiente" traz uma abordagem simples e

pedagógica sobre o tema. Tenta enfocar o problema da

forma mais abrangente possível, tendo como preocupação

tratar de temas atuais como a poluição do ar, das águas, dos

solos, a térmica, a radioativa, além do gerenciamento de

resíduos sólidos e do problema dos vazamentos de

embarcações de transbordo de petróleo. Trata-se de uma

publicação atual, pois foram empregadas as

regulamentações vigentes. O livro servirá como fonte de

consulta para os interessados na temática ambiental, bem

como poderá ser empregado como livro-texto em cursos de

graduação e pós-graduação.

SANTOS, Marco Aurélio dos (Org.). Poluição do meio
ambiente. Rio de Janeiro: LTC, 2017. E-book. 



PAIVA, Hélio Afonso Braga de.; NEVES, Marcos Fava. 
 Planejamento estratégico de eventos: como organizar um
plano estratégico para eventos turísticos e empresas de eventos.
.  São Paulo: Atlas, 2008. E-book. . 

A obra apresenta um roteiro para estudo ou aplicação do processo
de planejamento estratégico em eventos. Oferece exemplos de
ações fundamentadas em teorias apresentadas e contextualizadas
em um processo de planejamento estratégico de eventos para o
Brasil. Além disso, traz teorias em uma estrutura que pode ser
utilizada como livro-texto ou manual para realização de processo
de planejamento estratégico em empresas de evento. É um livro
completo para quem quer aprender como realizar a gestão de
eventos de um ponto de vista estratégico e considerando como
fonte de sucesso para esta atividade as demais empresas da rede
de eventos e turismo.

CAZZOLATO, José Donizete. Novos estados e a divisão
territorial do Brasil: uma visão geográfica . São Paulo:
Oficina de Textos, 2011. E-book. 

Repleto de mapas originais, gráficos e dados comparativos, esta obra
é uma referência para geógrafos, formuladores de políticas públicas,
estudantes de Geografia e todos os interessados na discussão da
geopolítica brasileira.



STEVAUX, José Cândido; LATRUBESSE, Edgardo Manuel. 
 Geomorfologia fluvial.  São Paulo:  Oficina de Textos, 2017.  E-
book. 

A obra aborda a evolução do conhecimento hidrológico e seus
conceitos, a bacia de drenagem e os canais de escoamento. Explica o
fluxo de água, o processo de erosão e o transporte de sedimentos
pelo canal e apresenta a morfologia dos canais, a planície de
inundação e as causas e natureza das metamorfoses fluviais. Em seu
último capítulo, o livro trata das interferências antrópicas e da
recuperação e conservação de sistemas fluviais.

CAVALCANTI, Lana de Souza (Org.). Temas da geografia na
escola básica. Campinas: Papirus, 2015. E-book. 

A fim de contribuir com a competência profissional do docente de
geografia, esse livro discute temas como: relevo, solo, rochas, mundo
rural, cidade, população, globalização, espaço, entre outros. De cada
um deles foram selecionados aspectos importantes e imprescindíveis
para compreensão e análise, ao mesmo tempo em que são
apresentadas propostas de tratamento no ensino. A abordagem
utilizada pelos autores dos textos, especialistas na didática da
geografia, é orientadora para o professor que busca efetivamente
favorecer o desenvolvimento dos alunos na área.



De caráter eminentemente prático, mas longe de ser um “receituário”, a
obra esclarece os procedimentos a serem adotados para elaboração de
projetos referentes aos mais diversos tipos de pesquisa, como pesquisa
bibliográfica, pesquisa documental, ensaios clínicos, estudos de coorte,
levantamentos de campo, estudos de caso, pesquisa etnográfica,
pesquisa narrativa, pesquisa fenomenológica, grounded theory,
pesquisa-ação, pesquisa participante e pesquisas de métodos mistos.
Procura, ainda, tratar das mais diversas implicações teóricas que
envolvem o processo de criação científica.

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 6
ed.  São Paulo:  Atlas, 2018 . E-book. 

PIMENTEL, Thiago Duarte; EMMENDOERFER, Magnus Luiz;  
TOMAZZONI, Edegar Luis (Orgs.). Gestão pública do turismo
no Brasil: teorias, metodologias e aplicações. Caxias do Sul,
RS:  Educs,  2013 . E-book. 

Devido à ausência de obras referenciais sobre a gestão pública do
turismo no Brasil, disponíveis no atual mercado editorial, acreditamos
que este livro possui uma série de aspectos que o torna mais
relevante neste últimos anos, a saber - (a) demanda crescente por
parte de cursos de graduação e também de pós-graduação por este
tipo de material, já que a área pública tem se constituído numa saída
profissional expressiva para muitos tipos de egressos, inclusive, o
profissional turismólogo; (b) a consolidação de espaços cada vez mais
expressivos envolvendo este tipo de discussão, por exemplo, através
de difusão de grupos, linhas, laboratórios e centros de pesquisa sobre
a temática em questão no país; (c) a crescente produção nacional
sobre o tema e, por fim, (d) a possibilidade de contribuir para a
melhoria da formação profissional em turismo, através da difusão da
produção científica brasileira, em suas múltiplas facetas e
especificidades regionais, teóricas e práticas, que levem os
pesquisadores e profissionais à reflexão e ação na sua realidade
imediata.



MIGUEZ, Marcelo Gomes; GREGÓRIO, Leandro Torres di;
VERÓL, Aline Pires. Gestão de riscos e desastres hidrológicos  
Rio de Janeiro:  Elsevier,  2018 . E-book. 

O livro busca definir uma base conceitual para a correta interpretação do
risco e de seus componentes, focando particularmente nos riscos
hidrológicos resultantes das chuvas intensas e extremas, que geram
inundações, enxurradas e alagamentos. Os componentes do risco
envolvem o perigo, a vulnerabilidade e a resiliência. A obra  visa não
apenas proporcionar a disseminação do conhecimento de conceitos e
métodos acadêmicos aos leitores, mas também servir de guia prático
para implementação de ações concretas relacionadas à gestão de riscos
de desastres hidrológicos nos municípios brasileiros, constituindo-se
como ferramenta de apoio ao desenvolvimento urbano.

ARAUJO, Wiviany Mattozo de; TAVEIRA, Bruna Daniela de
Araujo; FOGAÇA, Thiago Kich; . Geografia da população  
 Curitiba: Intersaberes,  2016. E-book. 

As dinâmicas populacionais interferem na organização da sociedade e

promovem a transformação do espaço geográfico. Nesse sentido, o estudo

da geografia é indispensável, pois proporciona o entendimento das

alterações sociais, econômicas, culturais e ambientais decorrentes desses

fenômenos. Assim, com base nos estudos realizados nesse campo do saber, é

possível desenvolver medidas que promovam a melhoria da sociedade como

um todo, solucionando possíveis problemas que eventualmente podem ser

gerados.

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Wiviany+Mattozo+De+Araujo&text=Wiviany+Mattozo+De+Araujo&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
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DARROYO, Miguel G. Currículo, território em disputa.   5
ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013. E-book. 

"Um livro sobre currículo e sobre o fazer-se e formar-se do magistério da

Educação Básica. Ou sobre o currículo como território-fronteira de trabalho e

de avanços na formação de autonomias, de culturas e de identidades

profissionais. Sobre que conhecimentos ensinar-aprender.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria.
Metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2017. E-book. 

Este livro apresenta os princípios básicos do método científico,

discutindo inicialmente o que se entende por ciência e o que é o

conhecimento científico, para então passar a examinar os métodos

científicos, quer de abordagem, como o dedutivo, o indutivo, o

hipotético-dedutivo, o dialético, quer de procedimentos, que são

específicos das ciências sociais, como o histórico, o comparativo, o

monográfico, o estatístico, o tipológico, o funcionalista, o estruturalista.



Resultante da interlocução de autores brasileiros com Nelson

Graburn, um dos pioneiros dos estudos antropológicos sobre

turismo, esse livro busca apresentar o "estado da arte" das

pesquisas na área, mapeando as ideias e os paradigmas que têm

orientado tais investigações.

"Métodos quantitativos", de Nelson Pereira Castanheira,

esclarece ao leitor os principais índices referentes à economia e

à formulação dos preços e tarifas dos produtos e serviços que

são utilizados no dia a dia. Com linguagem fácil, exemplos e

tabelas, sua utilização pode ser feita em cursos presenciais, à

distância e mesmo pelos autodidatas interessados nos

conteúdos propostos.

GRABURN, Nelson et al. Turismo e antropologia: novas
abordagens.  Campinas, SP: Papirus, 2019. E-book. 

CASTANHEIRA, Nelson Pereira. Métodos quantitativos. 
 Curitiba:  InterSaberes,  2013. E-book. 



Esta é uma nova edição, cuidadosamente editada, revista e

bastante ampliada de uma obra clássica. O cativeiro da terra foi

revisitado por seu autor, José de Souza Martins, que incorporou

novos textos, atualizou a discussão sobre as questões tratadas e,

ainda, acrescentou um novo ensaio fotográfico. O livro conta com

um palpitante prefácio elaborado especialmente para esta edição.

O cativeiro da terra é a matriz estrutural e histórica da sociedade

que somos hoje. Ele condenou a nossa modernidade e a nossa

entrada no mundo capitalista a uma modalidade de coerção do

trabalho. Aí encontramos a explicação de nossa lentidão histórica e

a postergação da ascensão social dos condenados à servidão. Uma

leitura emocionante, uma obra fundamental para todos os que, de

fato, querem entender o Brasil.

As políticas públicas no Brasil sempre foram

implementadas em benefício de uns e prejuízo de outros.

Resgatando o passado histórico brasileiro da época do

"descobrimento" até os dias recentes, o autor mostra que o

Estado brasileiro deixou sistematicamente de lado negros

e indígenas na constituição da sociedade democrática.

Fonseca fundamenta, assim, a necessidade de ações

afirmativas que resgatem a dignidade e a autonomia dos

excluídos.

MARTINS, José de Souza. O cativeiro da terra  9. ed. rev. e ampl.
São Paulo:  Contexto, 2010.   E-book. 

 FONSECA,  Dagoberto José. Políticas públicas e ações
afirmativas. .  São Paulo:   Selo negro ,  2009.  (Consciência
em debate). E-book.  



Esta obra objetiva o ensino do idioma inglês em situações do dia

a dia de hotéis em geral, com exemplos práticos e linguagem

simples. Inicia abordando os cumprimentos e as apresentações

básicas; apresenta detalhes sobre o check-in, os diálogos mais

comuns e pedidos de informações sobre locais; trata dos

diferentes tipos de unidades habitacionais e diárias do hotel.

Mostra como fazer o atendimento às ligações telefônicas de

clientes externos e internos, como apresentar o serviço de

restaurante do hotel, como destacar as características do prato e

anotar pedidos. Ao final, relata o momento do check-out, que é a

última etapa da permanência do hóspede, e oferece informações

sobre outros assuntos que o funcionário do hotel poderá

conversar com o hóspede, além de explicar como responder a e-

mails e dúvidas

REJANI, Márcia. Inglês instrumental: comunicação e
processos para hospedagem.  São Paulo: Saraiva, 2014. E-
book. 

Embora seja difícil ter uma percepção exata dos danos que

estão sendo causados ao planeta e entender toda a

repercussão desses problemas ambientais, é indiscutível que a

situação da Terra está cada dia mais se agravando. Contudo, há

esperança. Precisamos buscar melhorias e até mesmo a

reversão desse quadro. Para isso, podemos nos apoiar na

ciência geográfica para compreender como funcionam a

biogeografia terrestre, a atmosfera, os aspectos climáticos e a

hidrologia e, com base nesses conhecimentos, desenvolver

formas de amenizar a degradação que o ser humano vem

provocando à natureza

ESTÊVEZ, Laura Freire. Biogeografia, climatologia e
hidrogeografia: fundamentos teórico-conceituais e
aplicados.  Curitiba: Intersaberes, 2016. E-book. 



Esta 3ª edição está completamente atualizada e ampliada,

objetivando refletir as enormes mudanças desta área do

conhecimento desde a publicação da 2ª edição, incluindo

informações sobre os métodos das atividades de

perfuração e produção. É um livro-texto muito útil para

geofísicos, geólogos e engenheiros de petróleo atuantes

na indústria petrolífera que desejam ampliar seus

conhecimentos além das suas áreas de especialização. É

também um excelente texto introdutório para um curso de

graduação em geociências do petróleo.

Desde a colonização, a subjugação dos povos latino-

americanos ao poder estrangeiro provoca uma forte tensão

entre os interesses internos e externos dessas regiões,

criando um cenário no qual fatalmente o poder estrangeiro

tem vantagens.

Como não é difícil de perceber, os resultados da conquista

da América Latina perpassam toda sua história e

repercutem fortemente na realidade contemporânea

dessas nações.

Conheça, nesta obra, o desenvolvimento de um

pensamento social que se dedica a analisar os problemas

desse continente e se opõe ao domínio e à subserviência da

América Latina.

SELLEY, Richard C.; SONNENBERG, Stephen A.
Geologia do petróleo. 3. ed. Rio de janeiro:  Elsevier,
2016.  E-book. 

NAUROSKI, Everson Araujo; RODRIGUES, Maria Emília.
Pensamento social na América Latina. Curitiba:
Intersaberes, 2018. E-book. 



O crescimento populacional, somado ao desenvolvimento

industrial e tecnológico, tem sido o causador dos problemas

ambientais na Terra. Além de afetarem a saúde da população e

provocarem desequilíbrios no meio ambiente, esses problemas

têm sido temas de reuniões das altas esferas governamentais e

de representantes dos grupos de defesa do meio ambiente.

Organizada em cinco capítulos, esta obra trata da poluição

ambiental e de suas características, perpassando por temas

como o aquecimento global e o desenvolvimento sustentável.

Visando à consolidação da aprendizagem, há figuras

ilustrativas, esquemas e quadros sobre os conteúdos.

KLUCZKOVSKI, Alana Marielle Rodrigues Galdino.
Introdução ao estudo da poluição dos ecossistemas. 
 Curitiba: Intersaberes, 2015. E-book. 

O intuito desta obra é revelar os “bastidores” de uma

agência de turismo e responder questões como: Quais

atividades são desenvolvidas pelo agente de viagens?

Quais são os requisitos para realizar um atendimento de

qualidade? Para tanto, a autora Raquel Pazini apresenta as

opções e as características dos principais produtos e

serviços comercializados pelas agências de turismo, por

meio de conceitos teóricos e de conhecimentos práticos

adquiridos em sua experiência na área. Este livro

possibilitará as condições e os conhecimentos necessários

para você atuar na área de agenciamento turístico.

PAZINI, Raquel. Agências de turismo:
operacionalização e comercialização de produtos e
serviços turísticos. Curitiba: Intersaberes, 2014. . E-
book. 



A temática do desenvolvimento econômico tem sido, cada vez

mais, debatida à medida que este objetivo seja perseguido pelas

diferentes regiões. A desigualdade regional é percebida à

medida que indicadores como renda, saúde, habitação,

educação e outros não são uniformes nas diferentes

localidades. Assim, o estudo destas  desigualdades e as

diferentes políticas para reduzi-las é o tema deste livro. 

O presente livro traduz o espírito de interdisciplinaridade: entre

ciências, instituições de ensino e regiões mas,

independentemente desta, busca explicar os fatores  que cada

um percebe como importantes para o desenvolvimento

equilibrado e duradouro. Assim, o objetivo desta obra é

apresentar os diferentes aspectos que  envolvem a temática do

desenvolvimento regional. 

BEM, Judite Sanson de (Org.). Papel dos parques
tecnológicos no desenvolvimento regional. Caxias do
Sul, RS: Educs, 2013. E-book. 

O primeiro volume desta coleção aborda os meios
básicos de levantamentos, os aparelhos topográficos e
os processos de cálculo de poligonais e de nivelamentos. 

BORGES, Alberto de Campos. Topografia aplicada à
engenharia civil . 3. ed. São Paulo: Blucher, 2013. vol.
1. E-book. 



NEVES, Adriana Freitas et al (Orgs.). Estudos
interdisciplinares em ciências ambientais, território e
movimentos sociais.  São Paulo: Blucher, 2016. E-book. . 

Este livro foi idealizado pela Coordenação de Pesquisa e Pós-
Graduação (CPPG) da Universidade Federal de Goiás, Regional
Catalão (UFG-RC), e viabilizado pela Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG). É constituído por onze
capítulos resultantes dos trabalhos apresentados durante o III
Seminário de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (III SPPGI) e
tem como objetivo principal apresentar textos relevantes
associados aos âmbitos da geografia.

DIAS, Reinaldo. Introdução à Sociologia. São Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2004. E-book. 

Considerada a base para todas as ciências sociais, a
sociologia é hoje um instrumento analítico fundamental para
quem busca entender a realidade social em que vivemos ―
uma realidade de grandes transformações provocadas pela
revolução científico-tecnológica e pela globalização. Esta
nova edição de Introdução à sociologia, de Reinaldo Dias,
além de manter a linguagem clara, a estrutura lógica e a
sintonia com a realidade de alunos e professores, conta com
artigos atuais e um novo projeto visual que destaca seus
principais elementos didáticos.



MENDONÇA, Maria José Alves; PEROZIN,  Juliana Gutierres
Penna Almendros.  Planejamento e organização de eventos. 
 São Paulo:  Érica, 2014.  E-book. 

Com linguagem clara, esta obra dá um panorama do setor de
eventos, aborda seu contexto histórico, sua evolução e sua
amplitude, bem como define os objetivos, as estratégias, os
recursos, o orçamento e suas fases (pré-evento, transevento
e pós-evento). Trata do espaço físico e das datas para a
realização de eventos, com exemplos de fluxogramas e
cronogramas, explica os princípios de cerimonial, protocolo
e etiqueta, e apresenta exemplos de procedimentos em
eventos festivos. Aborda empresas organizadoras, com foco
no papel do bom profissional de evento, e as principais
entidades e associações representativas do setor.

 MENEZES, Sebastião de Oliveira.  Minerais comuns e de
importância econômica: um manual fácil. 2. ed.   São Paulo:
Oficina de textos, 2012. E-book. 

Dividido em três partes, o livro apresenta primeiramente os
principais conceitos envolvidos no estudo dos minerais,
como composição química e propriedades físicas; formação
e estrutura de materiais cristalinos; e classificação química
dos minerais. A segunda parte trata da utilização de minerais
como recursos naturais e comenta sobre as reservas e a
produção desses recursos no Brasil. Já a terceira parte da
obra, super útil e prática, é uma chave para o
reconhecimento de minerais comuns,  a partir de suas
propriedades físicas. 



Didática e abrangente, esta obra promissora preenche uma
lacuna importante no ensino de zoologia de vertebrados no
Brasil, introduzindo elementos conceituais imprescindíveis à
formação do profissional que tem o objetivo de conhecer e
aprofundar-se no estudo de vertebrados.

BENEDITO, Evanilde (Org.). Biologia e ecologia dos
vertebrados.    Rio de Janeiro:  Roca, 2017 . E-book. 

FERNANDES, Florestan. O Brasil de Florestan. Caxias do Sul,
Belo Horizonte:  Autêntica,  2018 . E-book. 

Organizado pelo doutor em filosofia Antônio David, este livro
reúne artigos e resenhas de difícil acesso escritos por
Florestan Fernandes entre 1943 e 1991. Incluindo dois
manuscritos inéditos, os textos desta coletânea têm como fio
condutor a preocupação do autor de oferecer um quadro
interpretativo do Brasil.



MARTINS JUNIOR, Joaquim. Como escrever trabalhos de
conclusão de cursos: instruções para planejar e montar,
desenvolver, concluir, redigir e apresentar trabalhos
monográficos e artigos. 9. ed.    Petrópolis, RJ:  Vozes,  2015 .
E-book. 

"Como escrever trabalhos de conclusão de curso " constitui um
manual de fácil compreensão, que mostra passo a passo como
planejar o seu trabalho, elaborar um projeto, desenvolver e
escrever o trabalho, desde a escolha do tema da pesquisa e da
elaboração do título, de todas as partes essenciais do estudo,
dos principais métodos de pesquisa, dos instrumentos de
coleta dos dados até as formas de citações e de como escrever
as referências dentro das normas da ABNT.
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FURTADO, Silvana; VIEIRA, Francisco. Hospitalidade:
turismo e estratégias segmentadas. São Paulo: Cengange
Learning, 2011. E-book. 

"O livro "Hospitalidade: turismo e estratégias segmentadas"

apresenta onze capítulos que descrevem os cenários e as

realidades do turismo, com atenção à sua principal intenção :

a arte de receber e acolher as pessoas. Circulando por

diversos ambientes, mas respeitando de forma especial a

responsabilidade cultural e de negócios do setor, cada um

dos autores dos capítulos deste livro aborda novos universos

que não podem deixar de fazer parte do conhecimento de

todos aqueles que têm por ofício receber, servir e expressar

humanidade nas diferentes áreas e atividades do mercado. 

MANSOLDO, Ana. Educação ambiental na perspectiva da
ecologia integral: como educar neste mundo em
desequilíbrio?  Belo Horizonte: Autêntica, 2012. E-book. 

Como educar num mundo em desequilíbrio, onde os recursos naturais

vêm sendo continuamente subtraídos? Como intervir nos valores

consumistas e imediatistas da atual geração? O objetivo desta obra é

propor uma prática docente que amplie a percepção e a consciência

ambiental do educador e do educando, provocando maneiras de ver,

sentir, pensar e agir comprometidas com a transformação da realidade,

tendo em vista a preservação, e não o desfalque da Terra para as futuras

gerações.



As teorias e técnicas geofísicas usualmente são descritas por meio

de leis e equações matemáticas. Este livro tem como objetivo

principal o provimento de uma fundamentação matemática aos

estudantes de geofísica, geoengenharia, geologia, entre outros,

para que construam uma base teórica minimamente suficiente para

a compreensão de tais teorias e técnicas.

A pesquisadora e médica Cristina Gurgel nos mostra um

capítulo importante da História do Brasil, o encontro (e

desencontro) de duas culturas sob a ótica das doenças e dos

males que afetaram seus habitantes.Ao contrário do que se

propaga, a autora defende a ideia de que os princípios

terapêuticos básicos da medicina indígena e europeia tinham

muito em comum. Ambos os povos possuíam uma concepção

da doença como uma invasora, sendo, portanto, necessário

forçar sua saída do organismo. Para que isso ocorresse,

empregavam-se cerimônias e substâncias que diferiram

conforme a cultura e a disponibilidade e qualidade de matérias-

primas medicamentosas. Repleto de imagens e boxes

explicativos, "Doenças e curas" é imperdível para quem quer

conhecer melhor o início - doloroso - da nossa História.

PORTUGAL, Rodrigo S. Fundamentos matemáticos para geofísica:
funções de uma variável.   São Paulo: Blucher, 2012.  vol.1. E-book. 

GURGEL, Cristina. Doenças e curas: o Brasil nos primeiros
séculos.  São Paulo:  Contexto,  2010. E-book. 



Ricamente ilustrada, a obra utiliza exemplos práticos para explicar

os principais conceitos da climatologia geral, como movimentos de

rotação e translação da Terra, radiação solar, umidade,

precipitação e circulação atmosférica. Ao final do livro, a autora

discute o aquecimento global e as polêmicas que o envolvem,

levando o leitor a refletir sobre esse importante tema.

"Criatividade em eventos" traz conceitos, técnicas e

modelos de planejamento e execução de eventos de

natureza múltipla e de conteúdos e formatos

diversificados. Uma análise rica em experiências e

estratégias criativas e bem-sucedidas. Destinada ao leitor

atento às novas tendências na promoção de eventos, seja

para vender seu produto, seja para, acima de tudo,

conquistar seu público.

STEINKE,  Ercília Torres. Climatologia fácil.  São Paulo:  Oficina
de Textos, 2012.   E-book. 

MELO NETO,  Francisco Paulo de.  Criatividade em eventos.
5 ed.   São Paulo:   Contexto,  2012. E-book.  



Nesta nova obra a autora Thais Nivia de Lima e Fonseca joga

mais luz sobre a estrutura das aulas régias em Minas Gerais

durante o período colonial, tomando a presença dos

professores como elemento central para a visualização de

quão abrangente as reformas pombalinas da educação foram

nessa região e de como impactaram o cotidiano das

populações na sua área mais urbanizada. Para tanto, a autora

analisa a estrutura do ensino régio na Capitania, as

ocorrências da educação não escolar para o aprendizado da

leitura e da escrita, a atuação de professores régios e

particulares, as diferentes estratégias usadas pelos indivíduos

para traçar a sua própria inserção no âmbito daquela cultura e

outras questões que se relacionam diretamente à cultura

escrita, suas funções e sua importância na sociedade

brasileira colonial.

FONSECA, Thais Nivia de Lima e. O ensino régio na capitania
de Minas Gerais: 1772-1814.  Belo Horizonte: Autêntica,  2010.
E-book. 

A obra é um guia elaborado para fins didáticos que, em sua

forma e conteúdo, especialmente para os cursos de educação a

distância, apresenta os principais conceitos da metodologia da

pesquisa, suas etapas e instruções para auxiliar alunos,

professores e pesquisadores na produção de um trabalho

científico: monografia, dissertação e tese de doutoramento.

MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da
pesquisa científica. 4 ed.   São Paulo: Atlas,  2019. E-book. 



Nesta obra, você aprenderá mais sobre os fundamentos de

um segmento bastante importante para o mundo e,

principalmente, para o Brasil: o turismo. Ao longo de seis

capítulos, as autoras abordam a relação entre o lazer e o

turismo, o funcionamento do mercado e do sistema

turístico e as políticas públicas para a área. Além disso, há

uma discussão sobre o impacto da atividade turística no

meio ambiente, bem como sobre o papel da

sustentabilidade nesse processo.

SESTEFANI, Cláudia de; OLIVEIRA, Luana Cássia F.
Mendes de. Compreendendo o turismo: um panorama
da atividade. Curitiba:  Intersaberes, 2015.  E-book. 
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MCCORMAC, Jack; SARASUA;  Wayne; DAVIS,  William .
Topografia. 6. ed.   Rio de Janeiro: LTC, 2019.  E-book. 

Em sua sexta edição, "Topografia" traz novas seções e

atualizações do conteúdo original para incorporar as

tecnologias e os recursos mais recentes que estão sendo

utilizados na área, como capítulos sobre coletores de dados

de campo, desenhos tridimensionais e mapeamento digital

com GPS (Global Positioning System) e GIS (Geographical

Information System), em português SIG (Sistema de

Informação Geográfica). Além de problemas e exercícios de

fixação, o estudante poderá complementar sua aprendizagem

com o software SURVEY, desenvolvido para a capacitação do

topógrafo na manipulação de cálculos matemáticos variados

que fazem parte de sua rotina profissional. 

DILVA, Gevanilda. Relações raciais e desigualdade no Brasil.
São Paulo: Selo negro , 2009. (Consciência em debate). E-
book. 

Este livro apresenta o ponto de vista histórico das relações raciais e das

desigualdades no Brasil, começando no século XIX e chegando aos dias

de hoje. A autora mostra novos caminhos para uma educação

antirracista e, sobretudo, para estimular seus valores intrínsecos: a

igualdade das relações sociais, a consciência política da diversidade

histórica, o respeito às diferenças - caminhos esses que nos conduzem à

cidadania plena. 



Este livro apresenta um estudo crítico e profundo sobre os

principais temas da tutela penal do ambiente, como: flora, fauna,

poluição, patrimônio cultural, ordenação do território,

parcelamento do solo e biossegurança. Luiz Regis Prado analisa

detalhadamente todas as questões referentes ao assunto com uma

linguagem clara, didática e objetiva e traz uma visão moderna e

equilibrada da proteção jurídica penal do ambiente, trabalhando a

relação entre desenvolvimento econômico e ecologia.

Conhecer bem a geologia de um território pode contribuir para

que as tomadas de decisões relativas ao planejamento urbano

e territorial sejam conscientes e estratégicas. Veja nesta obra

como a evolução de teorias como a da deriva continental e da

tectônica de placas pode, além de explicar a formação de

terremotos e vulcões, revelar como as forças desses

fenômenos influenciam o relevo e trazem consequências para a

vida de todos os seres. Com base na análise dos processos de

formação e evolução geológica da Terra, você vai entender

como forças endógenas e exógenas estruturam e modelam o

nosso planeta.

PRADO, Luiz Regis. Direito penal do ambiente : crimes ambientais
(Lei 9.605/1998). 7 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019.  E-book. 

SILVA, Narali Marques da; TADRA, Rafaela Marques S. 
 Geologia e pedologia.  Curitiba:  Intersaberes,  2017. E-book. 



Em sua 2a edição revista e atualizada, a obra apresenta os novos

paradigmas para a gestão das viagens corporativas em que se

destaca a necessidade de se estreitar o relacionamento entre a

agência de turismo e as organizações. Em razão de ter como foco o

turismo de negócios, a publicação é fundamental para o

profissional de agenciamento de viagens, além do fato de essa

vertente do setor turístico estar cada vez mais presente em sua

rotina de trabalho.

As necessidades e funções dos sistemas pluviais nas

cidades e nas estradas;

A explicação dos vários componentes dos sistemas

pluviais (bocas de lobo, tubulações, rampas, escadarias

hidráulicas etc.);

Especificações de projeto mais comumente adotadas nas

prefeituras das mais importantes cidades e pelos vários

órgãos ligados a sistemas de estradas;

Especificações de construção dos sistemas pluviais;

Diferentes e curiosas soluções pluviais;

Tópicos práticos de hidrologia;

Hidráulica dos canais (para entender mesmo).

Este livro contém:

PELIZZER, Hilário Ângelo. Turismo de negócios : qualidade na
gestão de viagens empresariais. 2 ed. rev. atual.   São Paulo:
Cengage Learning, 2014.   E-book. 

BOTELHO, Manoel Henrique Campos.  Águas de chuva: 
 engenharia das águas pluviais nas cidades. 4 ed. rev. ampl.  
 São Paulo: Blucher,  2018. E-book.  



A lei nº 10.639 tornou obrigatório o ensino da história e cultura

afro-brasileira nas escolas. Esse livro propicia uma leitura

fluente e mostra que, apesar dos obstáculos impostos pela

escravidão no Brasil, os africanos e seus descendentes

encontraram meios para se organizar e manifestar suas

culturas e, assim, influenciaram profundamente a sociedade

brasileira como um todo.

MATTOS, Regiane Augusto de. História e cultura afro-
brasileira.  São Paulo: Contexto,  2007. E-book. 

Este é um livro singular que tem muito a oferecer a todos

aqueles interessados na hospitalidade em ambientes

comerciais, domésticos e sociais. É também de grande valor

para profissionais, acadêmicos e estudantes de hotelaria,

turismo e áreas afins

LASHLEY, Conrad; MORRISON, Alisson (Orgs.).  Em busca da
hospitalidade: perspectivas para um mundo globalizado. 
 Barueri, SP : Manole, 2004. E-book. 



O livro "Epistemologia"  é uma introdução às discussões mais atuais

desta área da filosofia. A obra é direcionada para leitura tanto de

filósofos propriamente ditos quanto de pessoas leigas interessadas em

conhecer o vocabulário e as principais questões da epistemologia

contemporânea. O objetivo do autor é apresentar as discussões

epistemológicas utilizando exemplos que fazem os leitores pensarem

acerca de situações cotidianas de aquisição de conhecimento, isto é, de

aquisição de crenças.

FUMERTON, Richard. Epistemologia. Petrópolis, RJ: 
 Vozes, 2014.  E-book. 

PINTO JR. Osmar; CARDOSO, Iara.  Brasil: que raio de
história. São Paulo:  Oficina de textos, 2015.  E-book. 

O Brasil é o país que registra o maior número de raios no mundo: são

mais de 57 milhões por ano. Este livro conta como o fenômeno foi

interpretado e entendido em diferentes épocas, desde as culturas

indígenas, passando pelo descobrimento, pelos períodos colonial e

imperial e pelas fases do Brasil República, até os dias de hoje.



 Este livro é um registro da atualidade e da pertinência do marxismo

como pensamento crítico. Organizado em quatro partes, os ensaios

perfazem um itinerário que busca, inicialmente, repor a especificidade

da crítica da economia política, desenvolvida por Marx, pela afirmação

de sua atualidade, desembocando, ao final, na rememoração de

pensadores marxistas que, esquecidos ou renegados – Rosa

Luxemburgo, Anton Pannekoek, Karl Korsch, Ernst Bloch, Henri

Lefebvre –, são testemunhos da permanente capacidade do marxismo,

malgré tout, de fazer com que, como dizia Victor Hugo, a utopia seja a

verdade de amanhã.

PAULA, João Antonio de. Crítica e emancipação
humana: ensaios marxistas. São Paulo: Autêntica,
2014.  E-book. 


