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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 economia mundial da energia
Jean-Marie Martin
Élcio Fernandes

Esta obra, escrita por um dos maiores especialistas europeus em assuntos relacionados à questão da
energia, faz um balanço da situação energética mundial, em seus aspectos técnicos e econômicos,
apontando as perspectivas atuais, com especial ênfase nos problemas ambientais e no futuro da
energia nuclear.
ANO: 1992
PÁGINAS: 138
EDIÇÃO: 1
ISBN: 8571390312
FORMATO: 14X21

Análise ambiental
Sâmia Maria Tauk

A degradação ambiental do planeta está sendo acompanhada pela ampliação de uma práxis
ambientalista. Visando dar as informações técnicas necessárias à eficiência dessa práxis, o livro
oferece textos que permitem esclarecer, de vários ângulos, os problemas ambientais. Resultado do I
Simpósio Nacional de análise Ambiental, incluem-se aqui, além disso, a análise de questões
metodológicas e de legislação e a apresentação dos problemas ambientais ligados ao desenvolvimento.
ANO: 1990
PÁGINAS: 206
EDIÇÃO: 1
ISBN: 8571390991
FORMATO: 16 X 23

Consumo sustentável
Ana Tereza Caceres Cortez
Sílvia Aparecida Guarnieri Ortigoza

Os textos que compõem o livro procuram abordar as principais contradições que o consumo sustentável
abarca. O primeiro capítulo examina a problemática dos descartáveis integrando-a aos impactos dos
resíduos na atualidade. O segundo capítulo reflete sobre o processo de consumo considerando-o
essencial para análise espacial. O terceiro capítulo trata das transformações nas relações
socioambientais em uma visão histórica e evolutiva, considerando o consumo e o consumismo como
determinantes na produção dos resíduos; indica ainda as possibilidades e as necessidades de um
manejo adequado dos resíduos. O quarto capítulo traz uma abordagem da sociologia ambiental na
sustentabilidade urbana, destacando tanto os indicadores políticos-institucionais, quanto o papel do
Estado e demais agentes sociais no processo de formulação e implementação de políticas ambientais.
ANO: 2007
PÁGINAS: 156
EDIÇÃO: 1
ISBN: 8571397149
FORMATO: 14 X 21

Desenvolvimento e mudança climática
Banco mundial
Ana Luiza Iaria

Estima-se que os países em desenvolvimento absorverão de 75% a 80% dos custos relacionados a
danos causados pela mudança climática. Essa nações não podem ignorar a mudança climática, nem
agir de forma isolada. Assim, são urgentes medidas para reduzir a vulnerabilidade e fixar as baes da
transição para o crescimento econômico com baixa emissão de carbono.
Esta obra examina os meios pelos quais o redirecionamento de políticas públicas pode ajudar as
pessoas no combate aos novos riscos ambientais. Os autores mostram como integrar as realidades de
desenvolvimento no contexto da política internacional em acordos, instrumentos para gerar economia de
carbono e medidas para promover a inovação e a difusão de novas tecnologias.
Um mundo com uma atitude climática inteligente está ao nosxso alcance se agirmos agora, tomando as
medidas necessárias para nos adaptarmos a um planeta em rápida mutação.
ANO: 2010
PÁGINAS: 440
EDIÇÃO: 1
ISBN: 9788539300259
FORMATO: 20X26,5

Dicionário de ecologia e ciências ambientais
Henry W. Art

Em sua 2ª edição, este dicionário apresenta mais de oito mil termos e conceitos relacionados a
diferentes aspectos da ecologia e das ciências ambientais. Encontram-se aí vocábulos de importância
contemporânea, tais como comunidade biótica, biodiversidade, recursos genéticos, toxicologia, poluição
do ar e da água, além da análise de conceitos fundamentais, como ciência do solo, ciclos bioquímicos e
geoquímicos, meteorologia e climatologia, efeito estufa, entre outros. (Co-edição: Melhoramentos)
ANO: 2001
PÁGINAS: 583
EDIÇÃO: 2
ISBN: 8571393338
FORMATO: 16 X 23

Emissões em processo de combustão
João Andrade de Carvalho Jr.
Pedro Teixeira Lacava

Abordagem do amplo mundo das emissões atmosféricas e das preocupações em relação à emissão de
poluentes que começaram a surgir nos últimos trinta anos. As informações apresentadas na área de
Combustão servem de subsídio para estudos sobre a minimização das emissões de poluentes, pois as
indústrias e os setores de transporte dos países desenvolvidos e dos em desenvolvimento estão
baseados, principalmente, na queima de combustíveis fósseis e deverão ainda permanecer dessa forma
por algumas décadas. Estudo dos principais agentes causadores de poluição atmosférica presentes
nos gases de combustão: o material particulado, o dióxido de enxofre e os óxidos de nitrogênio.
Também enfocados o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, os hidrocarbonetos não queimados e
dioxinas e furanos.
ANO: 2003
PÁGINAS: 135
EDIÇÃO: 1
ISBN: 8571394849
FORMATO: 14 X 21

Meio ambiente e crescimento econômico
Gilberto Dupas

Este livro apresenta os resultados de pesquisa conduzida pelo Instituto de Estudos Econômicos e
Internacionais (IEEI) que investigou as Tensões estruturais entre meio ambiente e crescimento
econômico. Congregando especialistas de vários setores (economia, sociologia, filosofia, antropologia,
física e ciência ambiental) e diferentes países, ela desenvolveu-se entre 2007 e 2008 e procurou
aprofundar uma visão anti-hegemônica da natureza sistêmica de um dos maiores impasses
civilizacionais deste século: a espécie humana corre um sério risco de desestabilização porque sua
saúde e suas atividades dependem do bom funcionamento dos ecossistemas – que estão colapsando –
e de recursos naturais abundantes, que passam a escassear devido aos nossos modos de produção e
consumo.
ANO: 2008
PÁGINAS: 304
EDIÇÃO: 1
ISBN: 9788571398658
FORMATO: 14 X 21

Política ambiental
Luciana Togeiro de Almeida

Trabalho que visa esclarecer a relação entre teoria econômica e política ambiental. Trata-se de rever o
debate sobre meio ambiente a fim de analisar, de uma perspectiva econômica, as experiências
internacionais com políticas ambientais. Dessa forma, descobre-se o espectro de influência da
discussão realizada no círculo de economistas do meio ambiente.
ANO: 1998
PÁGINAS: 192
EDIÇÃO: 1
ISBN: 8571392285
FORMATO: 14 X 21

Uso racional da energia
Rubens Alves Dias
José Antônio Perella Balestieri
Cristiano Rodrigues De Mattos

Neste livro os autores, com a ajuda de princípios termodinâmicos associados ao processo de
transformação da energia, apresentam a questão energética em uma perspectiva de uso cotidiano,
explorando diferentes fontes naturais, da produção, do condicionamento e da distribuição que a tornam
acessível ao consumo. Trata-se da capacidade transformadora engendrada pela tecnologia, o que
remete a uma nova ordem científico-tecnológica. Como afirma Irlan von Lisingen no Prefácio, "... neste
livro há uma convergência marcante com o enfoque educacional CTS (Ciência, Tecnologia e
Sociedade), no que diz respeito aos objetivos de formação da capacidade crítica e criativa, com vistas à
transmissão de poder social ao público em geral".
ANO: 2006
PÁGINAS: 192
EDIÇÃO: 1
ISBN: 8571396817
FORMATO: 12 X 21

