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Com recursos do programa 

Auxílio à Editoração (APQ 

3) e do edital Apoio à Produção e 

Publicação de Livros e DVDs Vi-

sando à Celebração dos 450 Anos 

da Cidade do Rio, foi lançado em 

Livros e DVDs ajudam a difundir a pesquisa fluminense em C,T&I

Impactos Ambientais 
Provenientes da Produção 
Agrícola
Experiências Argentinas e 
Brasileiras

Livro bilíngue português-espanhol escrito 

por especialistas brasileiros, argentinos 

e cubanos e agrupados em cinco grandes 

temas: Manejo e Degradação Física do Solo, Ciclagem de 

Nutrientes, Fixação de Carbono e Emissão de Gases de 

Efeito Estufa; Degradação Química de Agroecossistemas; e 

Resíduos – Geração, Impactos e Uso Agrícola. Organizada 

por Nelson Moura Brasil do Amaral Sobrinho, Celio Ignacio 

Chagas e Everaldo Zonta (Ed. Autografi a, 2016, 642 p.) a obra 

deve suprir a carência de informações, tanto no Brasil como 

na Argentina, sobre os impactos decorrentes da produção 

agrícola nos dois países.

Piolhos: fazendo a cabeça

A história dos piolhos é rica de fatos, tais 

como as consequências da decisão do ho-

mem de usar roupas e o impacto de doenças 

que foram transmitidas por esses insetos 

durante a Primeira Guerra Mundial, como 

o tifo e a febre das trincheiras. O objetivo desta obra, escrita 

por Neuza Rejane Wille Lima, Suzete Araújo Oliveira Gomes 

e Philipe Marinho Ferreira (EDUFF, 2016, 76 p.) é traduzir 

e disponibilizar a história dos piolhos para atender crianças, 

jovens, pais e responsáveis, assim como profi ssionais das áreas 

da educação, da saúde e das ciências biológicas.

2016 um número expressivo de 

publicações e obras audiovisuais 

que enriqueceram a bibliografia 

fluminense. O APQ 3 destina-

-se a fi nanciar a edição de livros, 

manuais, números temáticos de 

periódicos e coletâneas científi cas 

em variados tipos de suporte (papel, 

digital, eletrônico etc.), assim como 

vídeos, CDs e DVDs. Conheça, a 

seguir, algumas obras editadas com 

recursos do programa.

Hiperorgânicos: Ressonâncias, 
Arte, Hibridação e Biotelemática 

Publicado pela Ed. Rio Books (2016, 312 

p.), a presente obra é resutado das pesquisas 

realizadas no Núcleo de Arte e Novos Or-

ganismos (Nano), da Escola de Belas Artes 

da UFRJ, grupo transdisciplinar de pesquisa 

criado em 2010 pelos artistas e pesquisadores 

Carlos Augusto A. da Nóbrega e Maria Luiza P. G. Fragoso, 

organizadores da obra. O laboratório tem por fi nalidade fo-

mentar pesquisas prático-teóricas na área de arte, com foco 

específi co na sua interseção com a ciência, a tecnologia e a 

natureza e na prática experimental da hibridação entre orga-

nismos naturais e artifi ciais (biotelemática). 

Eleições e Financiamento 
de Campanhas no Brasil

O fi nanciamento das campanhas eleitorais – e 

em menor escala dos partidos – está na raiz 

dos mais importantes escândalos de corrupção 

envolvendo a elite política no Brasil. Esta 

é uma leitura obrigatória para estudiosos, 

interessados, e até mesmo curiosos, sobre a 

relação entre dinheiro, política e democracia, de modo que se 

possa desprender dos achismos do cotidiano midiático sobre o 

tema. O livro (Ed. Garamond, 2016, 196 p.) é uma adaptação 

revista e atualizada da tese de doutorado de Vitor de Moraes 

Peixoto, professor e pesquisador da Uenf, defendida no antigo  

Iuperj em 2010, sob a orientação do professor Jairo Nicolau.

EDITORAÇÃOEDITORAÇÃO

Organizado pela professora e pesquisadora da Uerj 

Myrian Sepúlveda dos Santos (Ed. Olhares, 2016, 160 

p.) e fi nanciado por meio do edital Apoio à Produção 

e Publicação de Livros e DVDs Visando à Celebração 

dos 450 Anos da Cidade do Rio, o livro Nos quintais 

do samba da grande Madureira: Memória, história e 

imagens de ontem e de hoje se propõe a documentar, 

por meio de imagens, sons e lembranças, a importân-

Nos quintais do samba da grande Madureira

cia da região da Grande Madureira (Bento Ribeiro, 

Campinho, Cascadura, Cavalcante, Engenheiro Leal, 

Honório Gurgel, Madureira, Marechal Hermes, Oswal-

do Cruz, Quintino Bocaiúva, Rocha Miranda, Turiaçu 

e Vaz Lobo). A região de Madureira é fundamental 

para a história e consolidação do samba carioca e de 

tradições culturais, religiosas e culinárias de matriz 

afro-brasileira. 
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