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A Biblioteca Virtual é uma plataforma
assinada pelo IFMG e que fornece livros
virtuais que podem ser acessados a
qualquer hora e lugar, auxiliando os
estudantes a manter o foco nos estudos
neste período de isolamento.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Abaixo preparamos uma lista de livros
disponíveis para as disciplinas do 1º
Período dos cursos de Agronomia e
Engenharia Florestal. Além disso, são
apresentadas algumas  sugestões de
livros de Literatura.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Orientação de Uso das Bibliotecas
Virtuais - acesse:

 
www.ifmg.edu.br/portal/ensino/bibliotec
as/tutoriais
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A Célula 

Autor(a): Hernandes F. Carvalho 

Descrição:  o livro “A Célula” consiste numa 

ferramenta importante no ensino de Biologia 

Celular, dimensionada para atender alunos de 

graduação de diversos cursos, pois conta 

com a colaboração de especialistas renomados 

com experiência na área, muitas vezes nas 

fronteiras com outras disciplinas, o que 

acrescenta muito ao valor do conjunto. 

Os autores esperam reforçar os aspectos 

moleculares e os mecanismos envolvidos na 

atuação da célula como elemento básico e 

essencial para a transmissão da vida. 

 

Livro presente na disciplina de Biologia 

Celular do curso de Agronomia e Engenharia 

Florestal – 1º Período. 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publi

cacao/37699 

 

 

 

 

Desenho Arquitetõnico 

Autor(a): Gildo Montenegro  

Descrição: Este é um livro de consulta para 

desenhistas, técnicos de edificações, arquitetos 

e engenheiros. Ele mostra o uso dos 

instrumentos de desenho, convenções gráficas, 

normas técnicas, detalhes construtivos e 

vocabulário técnico, além de apresentar as 

medidas dos equipamentos usuais de uma 

habitação. É fartamente ilustrado e demonstra 

que um livro técnico não tem de ser chato: nele 

cabe também o humor, se o leitor tiver isto e 

imaginação. 

 

Livro presente na disciplina de Desenho 

Técnico do curso de Agronomia e Engenharia 

Florestal – 1º Período. 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publi

cacao/172462 

  

 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/37699
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/37699
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/172462
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/172462
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Química: A Ciência Central 

Autor(a): Brown, Theodore L. 

Descrição: Química: a ciência central traz uma 

nova maneira de aprender química, que 

desmistifica o tema ao aproximá-lo da 

realidade do dia-a-dia e ao oferecer ferramentas 

de aplicação eficientes.  

Essa forma inovadora de tratar a disciplina 

também se reflete na linguagem clara e 

objetiva, nas diversas seções que permeiam o 

texto e abordam o assunto sob um ponto de 

vista prático - como "A química no trabalho" e 

"A química e a vida" - e na estratégia de 

resolução de problemas em etapas, na maioria 

dos exercícios (seções "Como fazer" e 

"Pratique"). 

 

Livro presente na disciplina de Química Geral 

do curso de Agronomia e Engenharia Florestal 

– 1º Período. 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publi

cacao/484 

 

 

   

 Formação e Conservação dos Solos 

Autor(a): Igo F. Lepsch 

Descrição: Uma iniciação à Ciência dos Solos 

para estudantes de Agronomia, Geografia, 

Ecologia e para quem se interessa em conhecer 

e preservar a natureza. O livro preocupase com 

o uso sustentável do solo. Contém reproduções 

artísticas de obras sobre o tema solo e 

agricultura. Inclui novo capítulo sobre o 

Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. 

 

Livro presente na disciplina de Fundamentos de 

Ciência do Solo do curso de Agronomia – 1º 

Período. 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publi

cacao/38863 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/484
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/484
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/38863
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/38863
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Agronegócio: Uma Abordagem 

Econômica 

Autor(a): Judas Tadeu Grassi Mendes 

Descrição: Estruturado de maneira didática e 

objetiva, o livro traça um paralelo entre o 

agronegócio brasileiro e o mercado 

internacional e aborda vários fatores chave no 

setor, como comercialização e desenvolvimento 

econômico, demanda, consumo e produção de 

alimentos, análise de mercados agrícolas e 

análise de preços agropecuários, entre outros. 

Além disso, é repleto de exemplos do contexto 

atual e inclui questões para discussão e revisão, 

que direcionam e complementam a 

compreensão do conteúdo apresentado. 

 

Livro presente na disciplina de Introdução à 

agronomia do curso de Agronomia – 1º 

Período. 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publi

cacao/414 

 

 

Solo, Planta e Atmosfera  

Autor(a): Klaus Reichardt 

Descrição: Em sua segunda edição revisada, 

ampliada e atualizada, este livro parte de uma 

base introdutória muito simples, facilmente 

acessível e sem requerer muitos conceitos 

prévios sobre solos, plantas e a atmosfera, e 

chega de forma didática a um tratamento 

avançado do assunto. Com conteúdo 

compreensível e equilibrado, inclui índice 

temático sobre os principais conceitos e 

processos, além de extensa lista de referências 

bibliográficas, o que faz dele também uma obra 

de consulta. 

 

Livro presente na disciplina de Introdução à 

agronomia do curso de Agronomia – 1º 

Período. 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publi

cacao/36186 

 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/414
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/414
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/36186
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/36186
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O Jardim Secreto 

Autor(a): Frances Hodgson Burnett 

Descrição: Clássico da literatura inglesa, O 

jardim secreto conta a história de duas crianças 

solitárias que decidem restaurar um jardim 

proibido, cujo mistério remete a um acidente 

ocorrido anos atrás. A amizade improvável 

entre os dois personagens funciona como uma 

metáfora para a descoberta do mundo e para o 

autoconhecimento. 

 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publi

cacao/3798 

 

Lucíola 

Autor(a): José de Alencar 

Descrição: Lucíola foi publicado em 1862, 

pela Livraria Garnier, conquistando um imenso 

sucesso de público, especialmente o feminino. 

A obra explora o sofrimento vivido por Lúcia, 

cortesã de luxo que vendia seu corpo no Rio de 

Janeiro, circulando pelos salões e ambientes 

refinados da época. Recém-chegado à Corte, o 

provinciano Paulo se apaixonou por Lúcia, já 

no primeiro dia em que se encontraram. Lúcia 

também se apaixonou por Paulo, fato que 

modificou a vida de ambos. O romance é 

narrado em primeira pessoa, registrando as 

lembranças de Paulo, num foco narrativo 

marcado pela perspectiva pessoal e particular 

desse personagem. 

 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publi

cacao/168210 

 

 

 

 

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/3798
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/3798
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/168210
https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/168210
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#StopTheSpread 01
Molhe suas mãos
antes de aplicar o

sabão.

02
Junte suas mãos e

esfregue-as com
sabão. Não se

esqueça do pulso e
dos espaços entre os

dedos.

Uma higiene
adequada
ajuda a conter
a propagação
do vírus.

03
Lave suas mãos por

pelo menos 20
segundos.

04
Enxugue suas mãos
com uma toalha ou
papel limpo e evite

esfregar com muita
força.

Fonte:
Organização
Mundial da Saúde


