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A aprendizagem para a sustentabilidade na trajetória de vida 
 
A ética do uso e da seleção de embriões 
 
Animais de laboratório: criação e experimentação 
 
Araucária não é peça de museu 
 
As arnicas endêmicas das serras do Brasil: uma visão sobre a Biologia e a  
 
Aspectos farmacológicos de distúrbios cardio-metabólicos 
 
Aspectos gerais da inflamação e da dor 
 
Atividades Práticas em Biologia Celular 
 
Atividades práticas em biologia celular 
 
Aves do Acre 
 
Aves no Campus 
 
Bichos da floresta do parque zoobotânico 
 
BIODIVERSIDADE AQUÁTICA DA CAATINGA PARAIBANA: LIMNOLOGIA, CONSERVAÇÃO E 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 
Biodiversidade na Serra de Santa Catarina - PB: Uma Proposta de Criação do Parque Estadual 
Serra das Águas Sertanejas (disponível temporariamente) 
 
Bioética e saúde: novos tempos para mulheres e crianças? 
 
Bioética para profissionais da saúde 
 
Bioquímica Médica para Iniciantes  
 

https://www.unoesc.edu.br/editora/livros-single/a-aprendizagem-para-a-sustentabilidade-na-trajetoria-de-vida
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/187695/A%20%C3%A9tica%20do%20uso%20e%20da%20sele%C3%A7%C3%A3o%20de%20embri%C3%B5es%20e-book.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://books.scielo.org/id/sfwtj/pdf/andrade-9788575413869.pdf
https://hdl.handle.net/1884/63928
https://www.editora.ufop.br/index.php/editora/catalog/view/51/36/120-1
http://omp.ufgd.edu.br/omp/index.php/livrosabertos/catalog/view/216/136/416-1
http://omp.ufgd.edu.br/omp/index.php/livrosabertos/catalog/view/217/135/514-1
http://www.editora.ufc.br/catalogo/74-biologia/976-atividades-praticas-em-biologia-celular
https://doi.org/10.15210/4154
http://www2.ufac.br/editora/livros/aves-do-acre.pdf/%40%40download/file/Aves%20do%20Acre.pdf
http://omp.ufgd.edu.br/omp/index.php/livrosabertos/catalog/view/4/3/16-1
http://www2.ufac.br/editora/livros/bichos-da-floresta-do-pz.pdf/%40%40download/file/Bichos%20da%20floresta%20do%20PZ.pdf
http://www.editora.ufpb.br/sistema/press5/index.php/UFPB/catalog/book/121
http://www.editora.ufpb.br/sistema/press5/index.php/UFPB/catalog/book/121
http://www.editora.ufpb.br/sistema/press5/index.php/UFPB/catalog/book/121
http://www.editora.ufpb.br/sistema/press5/index.php/UFPB/catalog/book/314
http://www.editora.ufpb.br/sistema/press5/index.php/UFPB/catalog/book/314
http://www.editora.ufpb.br/sistema/press5/index.php/UFPB/catalog/book/314
http://books.scielo.org/id/wnz6g/pdf/schramm-9788575415405.pdf
http://books.scielo.org/id/33937/pdf/rego-9788575413906.pdf
https://www.ufcspa.edu.br/editora/download.php?cod=003&tipo=pdf


 

Catálogo de Espécies de Pycnogonida do Brasil (disponível temporariamente) 
 
Complexo vegetacional sobre areia branca: campinaranas do sudoeste da Amazônia 
 
Comportamento mecânico do solo em operações agrícolas 
 
Composteira portátil: Manual técnico com passo a passo para construção e indicação de 
aplicações didáticas interdisciplinares 
 
Conservação da biodiversidade em paisagens antropizadas do Brasil 
 
Contribuições da evolução biológica ao pensamento humano 
 
Corredores ecológicos: uma estratégia integradora na gestão de ecossistemas 
 
Cultura de Tecidos em Espécies Ornamentais 
 
Divergência Genética e Análise Dialélica em Pimenteiras Ornamentais: (Capsicum annuum L.) 
(disponível temporariamente) 
 
Drosophila suzukii (Matsumura, 1931) (Diptera, Drosophilidae): biologia, ecologia e controle 
 
Ecologia de reservatórios e interfaces 
 
Ecologia na restinga: uma sequência didática argumentativa 
 
Ecossistemas aquáticos : bases para o conhecimento 
 
Ecossistemas aquáticos: tópicos especiais 
 
Energia renovável no Brasil: análise das principais fontes energéticas renováveis brasileiras 
 
Ensino de Ciência e Matemática: do mundo das ideias à sala de aula 
 
Estudos de utilização de medicamentos: noções básicas 
 
Etnobotânica e botânica econômica do Acre  
Farmacognosia: coletânea de estudos 
 
Fundamentos da microscopia* 
 
Guia de texturas macroscópicas e microscópicas e de estruturas de rochas vulcânicas brasileiras 
antigas da Amazônia 
 
Histologia prática 
 
Jambu da Amazônia: características gerais, cultivo convencional, orgânico e hidropônico  
 
João Torrão: um pedacinho de solo 
 
Manejo Prático de Animais de Experimentação 
 
Manual de cuidados e procedimentos com animais de laboratório do biotério de produção e 
experimentação da FCF-IQ/USP 
 

http://www.editora.ufpb.br/sistema/press5/index.php/UFPB/catalog/book/326
http://www2.ufac.br/editora/livros/complexo-vegetacional-sobre-areia-branca.pdf/%40%40download/file/Complexo%20vegetacional%20sobre%20areia%20branca.pdf
http://www2.ufac.br/editora/livros/complexo-vegetacional-sobre-areia-branca.pdf/%40%40download/file/Complexo%20vegetacional%20sobre%20areia%20branca.pdf
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/124/104/529-1
https://editora.ifc.edu.br/2019/04/30/composteira-portatil-manual-tecnico-com-passo-a-passo-para-construcao-e-indicacao-de-aplicacoes-didaticas-interdisciplinares/
https://editora.ifc.edu.br/2019/04/30/composteira-portatil-manual-tecnico-com-passo-a-passo-para-construcao-e-indicacao-de-aplicacoes-didaticas-interdisciplinares/
https://editora.ifc.edu.br/2019/04/30/composteira-portatil-manual-tecnico-com-passo-a-passo-para-construcao-e-indicacao-de-aplicacoes-didaticas-interdisciplinares/
https://hdl.handle.net/1884/63929
https://doi.org/10.15210/4220
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/187610/Corredores%20ecol%C3%B3gicos%20e-book.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ufrr.br/editora/index.php/editais/category/40-editais?download=396%3Aaonuaos70
http://www.editora.ufpb.br/sistema/press5/index.php/UFPB/catalog/book/337
http://www.editora.ufpb.br/sistema/press5/index.php/UFPB/catalog/book/337
http://www.editora.ufpb.br/sistema/press5/index.php/UFPB/catalog/book/337
https://doi.org/10.15210/3714
https://doi.org/10.15210/3714
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/35/32/139-1
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/60/53/252-1
https://www.yumpu.com/xx/embed/view/sKrEU10mpAh4z5Pk
https://portaleditora.ufra.edu.br/images/ecossistemas_aquaticos_ok.pdf
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/168/154/740-1
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/168/154/740-1
https://editora.ifg.edu.br/editoraifg/catalog/view/7/6/25-2
http://books.scielo.org/id/zq6vb/pdf/castro-9788575412657.pdf
http://www2.ufac.br/editora/livros/etnobotanica.pdf/%40%40download/file/Etnobotanica.pdf
https://www.editora.ufop.br/index.php/editora/catalog/view/52/37/123-1
https://www.eduerj.com/eng/?product=fundamentos-da-microscopia
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/295/258/1126-1
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/295/258/1126-1
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/295/258/1126-1
https://livros.unb.br/index.php/portal/catalog/view/34/21/124-1
https://www.yumpu.com/xx/embed/view/k6F4CLZ2mXPuGw9i
https://www.yumpu.com/xx/embed/view/k6F4CLZ2mXPuGw9i
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/330/291/1224-1
https://paginas.uepa.br/eduepa/wp-content/uploads/2019/06/Manejo_de_Animais.pdf
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/46/39/179-1
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/46/39/179-1
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/46/39/179-1


 

Manual de orientação técnica da arborização urbana de Belém: guia para planejamento, 
implantação e manutenção da arborização em logradouros públicos 
 
Manual ilustrado de práticas laboratoriais em imunologia 
 
Manual para Análise de Inventário Florestal e Equação de Volume em Projetos de Manejo Florestal 
Sustentável 
 
Medicamentos no Brasil: inovação e acesso 
 
Meio ambiente e desenvolvimento: os desafios da sustentabilidade ambiental (disponível 
temporariamente) 
 
Microbiologia do solo 
 
Monitoramento e manejo de macrófitas aquáticas em reservatórios tropicais brasileiros 
 
Morfologia da raiz de plantas com sementes 
 
Morfologia do caule de plantas com sementes 
 
Orquídeas 
Os carbonatitos cretácicos da plataforma brasileira e suas principais características 
 
Plantas aromáticas do ver-o-peso 
 
Plantas medicinais utilizadas na região oeste do Paraná 
 
Plantas medicinais: memória da ciência no Brasil 
 
Por que o mar tem essa cor? 
 
Práticas de Biologia Celular 
 
Preparo de solo e manejo de formação de pastagens 
 
Principais mosquitos de importância sanitária no Brasil 
 
Química das espécies de Lychnophora (Asteraceae) 
 
Resistência genética de plantas a patógenos 
 
Restauração da diversidade: os viveiros do estado de São Paulo 
 
Revisões em processos e técnicas avançadas de isolamento e determinação estrutural de ativos 
de plantas medicinais 
 
Roteiro de aulas práticas da disciplina de Análise de Alimentos 
 
Serpentes do Alto Juruá 
 
Tópicos em biotecnologia e biodiversidade: pesquisas e inovação na Amazônia Sul Ocidental 
 
Tópicos em Malacologia Médica 
 

https://www.yumpu.com/pt/embed/view/EHzOCesLMWGFmDS3
https://www.yumpu.com/pt/embed/view/EHzOCesLMWGFmDS3
https://www.yumpu.com/pt/embed/view/EHzOCesLMWGFmDS3
https://www.yumpu.com/pt/embed/view/EHzOCesLMWGFmDS3
http://www.edufu.ufu.br/sites/edufu.ufu.br/files/ebook_imunologia_2016_1.pdf
https://portaleditora.ufra.edu.br/images/Manual-para-anlise-de-inventrio-Florestal-COM-CAPA.pdf
https://portaleditora.ufra.edu.br/images/Manual-para-anlise-de-inventrio-Florestal-COM-CAPA.pdf
https://portaleditora.ufra.edu.br/images/Manual-para-anlise-de-inventrio-Florestal-COM-CAPA.pdf
http://books.scielo.org/id/447g2/pdf/buss-9788575415979.pdf
http://www.editora.ufpb.br/sistema/press5/index.php/UFPB/catalog/book/580
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/109/92/461-1
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/140/118/602-1
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/140/118/602-1
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/48/41/221-1
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/49/42/194-1
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/419/372/1518-1
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/490/441/1703-1
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/490/441/1703-1
https://www.yumpu.com/pt/embed/view/kcmCXa5J9HAgR7oO
https://hdl.handle.net/1884/63948
http://books.scielo.org/id/bg6yw/pdf/fernandes-9788575413487.pdf
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/278/247/1089-1
http://omp.ufgd.edu.br/omp/index.php/livrosabertos/catalog/view/228/112/389-1
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/479/430/1670-1
http://books.scielo.org/id/th/pdf/consoli-9788575412909.pdf
https://www.editora.ufop.br/index.php/editora/catalog/view/51/36/120-1
https://doi.org/10.15210/4207
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/325/286/1209-1
https://www.editora.ufop.br/index.php/editora/catalog/view/53/38/126-1
https://www.editora.ufop.br/index.php/editora/catalog/view/53/38/126-1
https://www.editora.ufop.br/index.php/editora/catalog/view/53/38/126-1
http://omp.ufgd.edu.br/omp/index.php/livrosabertos/catalog/view/230/110/387-1
http://www2.ufac.br/editora/livros/serpentes-do-alto-jurua.pdf/%40%40download/file/Serpentes%20do%20alto%20jurua.pdf
http://www2.ufac.br/editora/livros/topicos-em-biotecnologia-e-biodiversidade.pdf/%40%40download/file/LivroAtualizado08042019.pdf
http://www2.ufac.br/editora/livros/topicos-em-biotecnologia-e-biodiversidade.pdf/%40%40download/file/LivroAtualizado08042019.pdf
http://books.scielo.org/id/npy7z/pdf/barbosa-9788575414019.pdf


 

Três ensaios de bioética 
 
Vacinas, soros e imunizações no Brasil 
 
Valoração ambiental pela metodologia emergética: subsídios às políticas públicas no Brasil 
 
Viroses emergentes no Brasil 
* Necessário realizar cadastro para acessar 
 
 

http://books.scielo.org/id/3h38z/pdf/schramm-9788575415863.pdf
http://books.scielo.org/id/wmw76/pdf/buss-9788575416068.pdf
http://omp.ufgd.edu.br/omp/index.php/livrosabertos/catalog/view/15/14/48-2
http://omp.ufgd.edu.br/omp/index.php/livrosabertos/catalog/view/15/14/48-2
http://books.scielo.org/id/dsg7h/pdf/silva-9788575413814.pdf

