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APRESENTAÇÃO
Desde sua origem, em 1987, a Editora Unesp, braço editorial da Universidade Estadual
Paulista, tem como objetivo desempenhar papel dinamizador da cultura, presumindo-se
ser missão de uma editora acadêmica a divulgação do conhecimento de modo
abrangente e plural, a um público amplo, não restrito apenas à comunidade
universitária. Nossos novos catálogos temáticos reúnem títulos cuidadosamente
selecionados, que refletem nosso permanente compromisso de oferecer conhecimento
aliado a um alto padrão de qualidade editorial.

A figueira
Sarita Leonel
Aloísio Costa Sampaio

A figueira, originária da região da Ásia Menor e da Síria, foi cultivada e selecionada pela primeira vez
pelos árabes e judeus, em uma região situada ao sudoeste da Ásia. É uma das mais antigas plantas
cultivadas no mundo, sendo considerada pelos povos antigos como símbolo de honra e fertilidade. A
cultura da figueira é interessante para o Brasil, que vem se destacando como um grande fornecedor de
figos para o mundo, com 20% a 30% do volume total produzido no país destinado para a exportação.
Neste livro, organizado por Sarita Leonel e Aloísio Costa Sampaio, diversas abordagens sobre esse
fruto, tanto em seu aspecto econômico como biológico e até mesmo cultural, são feitas por
especialistas, que procuram fazer uma revisão bibliográfica sobre a figueira, demonstrando sua
importância ao longo da história da humanidade, com refer...
ANO: 2011
PÁGINAS: 396
EDIÇÃO: 1
ISBN: 9788539301874
FORMATO: 14X21

A floresta em jogo
Laure Emperaire
Paulo Cohen

Responsável por uma pesquisa envolvendo cientistas franceses e brasileiros, Laure Emperaire repensa
a possibilidade de exploração dos recursos naturais amazônicos. Ao analisar as atividades extrativas
tradicionais da Amazônia, os autores descobrem aí um componente essencial para novas estratégias de
desenvolvimento que visem à conservação da floresta. Abre-se, assim, uma perspectiva possível de
conciliação entre progresso e responsabilidade.
ANO: 2000
PÁGINAS: 232
EDIÇÃO: 1
ISBN: 8571392951
FORMATO: 20X25

A floresta tropical úmida
Henri Puig
Maria Leonor Loureiro

Esta importante obra de Henri Puig responde às agudas preocupações atuais em relação a um
ecossistema frágil e ameaçado. A formação multidisciplinar do autor permite que não se restrinja ao
mundo vegetal e lhe franqueia a abordagem da luxuriante complexidade da floresta tropical.
ANO: 2009
PÁGINAS: 496
EDIÇÃO: 1
ISBN: 9788571398900
FORMATO: 20,5X27

História das agriculturas no mundo
Marcel Mazoyer
Cláudia F. Falluh Balduino Ferreira
Laurence Roudart

Por que o homem tornou-se agricultor? A que picos inesperados de produtividade alguns milhões de
agricultores motorizados, mecanizados e especializados chegaram ao final do século XX?
Ao retraçar a prodigiosa epopeia que vai das primeiras domesticações de plantas e animais às
agriculturas diferenciadas de hoje, este livro mostra que a recente crise da economia mundial está
enraizada na instauração da concorrência, que não leva em conta as heranças agrárias das diferentes
regiões do mundo. Os autores propõem uma estratégia mundial capaz de desenvolver a agricultura
camponesa pobre e de dar novo impulso à economia.
ANO: 2010
PÁGINAS: 568
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Manejo integrado de pragas
Wilson B. Crocomo

A participação de especialistas de várias linhas de pesquisa e de diferentes procedências permitiu a
organização de um volume rico e diferenciado, que acaba por contemplar o interesse tanto do pessoal
pioneiro, que vem trabalhando nesta área, quanto do leitor preocupado com formas mais racionais e
menos predatórias de agricultura.
ANO: 1990
PÁGINAS: 358
EDIÇÃO: 1
ISBN: 8571390118
FORMATO: 16X23

Maracujá-doce
Sarita Leonel
Aloísio Costa Sampaio

Este livro apresenta 13 artigos que abordam os diferentes aspectos do cultivo do maracujá doce, a
saber: aspectos econômicos, botânicos, biologia floral e crescimento, propagação, tratos culturais,
condução e poda, nutrição mineral e adubação, irrigação, pragas, doenças, nematóides, pós-colheita e
usos terapêuticos. É um manual para cultivadores da fruta e estudiosos de agronomia.
ANO: 2007
PÁGINAS: 134
EDIÇÃO: 1
ISBN: 9788571397521
FORMATO: 14X21

Nutrição de plantas
Renato de Mello Prado

Este livro, destinado a alunos dos cursos de Agronomia, Zootecnia e Engenharia Floretal, aborda os
fundamento da nutrição de platas: os elementos essenciais para o ciclo de vida da planta, como estes
são absorvidos, translocados e acumulados, suas funções, exigências e os distúrbios que causam
quando em quantidades deficientes ou excessivas
ANO: 2008
PÁGINAS: 408
EDIÇÃO: 1
ISBN: 9788571396760
FORMATO: 16 X 23

O cultivo do café nas bocas do sertão paulista
Rosane Carvalho Messias

Em sua análise da mão de obra e do mercado interno no Oeste Paulista, especificamente nas regiões
de Araraquara e São Carlos, entre 1830 e 1888, a autora aponta uma diversidade da transição, da
organização e da disciplina do mercado de trabalho livre, com predominância da convivência de
trabalhadores nacionais, forros ou libertos, e estrangeiros recrutados na Hospedaria de Imigrantes, em
São Paulo. As condições de vida, porém, eram similares. Escravos libertos pediam adiantamento para a
compra de sapatos, enquanto os trabalhadores nacionais pobres, desnutridos e maltrapilhos, habitavam
casas de pau a pique semelhantes a senzalas e também iam descalços para a lavoura. Os imigrantes,
por sua vez, viviam igualmente uma realidade precária. Predominava o sentimento de futuro incerto,
com muito trabalho, pouco usufruto e reduzidas perspectivas de melhoria.
ANO: 2003
PÁGINAS: 192
EDIÇÃO: 1
ISBN: 8571394695
FORMATO: 14X21

Piscicultura ecológica
Valdener Garutti

Para um país com sérios problemas de abastecimento alimentar como o Brasil, com endêmica carência
proteica em muitas regiões, a produção de proteína animal de boa qualidade a custos reduzidos surge
como uma importante alternativa. Este livro traz importantes informações sobre o cultivo de peixes numa
perspectiva que privilegia o desenvolvimento sustentado.
Resultado de um trabalho iniciado em 1985, a obra busca maximizar o aproveitamento de um recurso
natural em proveito do ser humano, objetivando conciliar a degradação ambiental e os seus reflexos
sérios e comprometedores para a qualidade de vida.
ANO: 2003
PÁGINAS: 336
EDIÇÃO: 1
ISBN: 8571394709
FORMATO: 14 X 21

Variedades brasileiras de manga
Luiz Carlos Donadio

Variedades brasileiras de mangas é o resultado de um estudo longo e minucioso, levado a efeito por
uma equipe coordenada por Luiz Carlos Donadio, e contém informações recentes e descrições dos
problemas e das características de variedades de mangas de origem brasileira, constituindo-se uma
obra de grande importância para pesquisadores, produtores, estudantes e demais interessados em
fruticultura em geral.
ANO: 1996
PÁGINAS: 75
EDIÇÃO: 1
ISBN: 857139122X
FORMATO: 16X23

