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ADDIS, B.
Edificação: 3000 Anos de Projeto, 
Engenharia e Construção
2009, 21,5x25, 640p.
ISBN 978-85-7780-363-7
Único livro em português sobre a história da constru-
ção sob o ponto de vista da Engenharia. Organizado 
cronologicamente, cada capítulo começa com uma 
esclarecedora linha de tempo, que traz os materiais, 
a tecnologia, o conhecimento, os métodos e as ferra-
mentas de projeto disponíveis em cada período. Con-
tém mais de 750 ilustrações a cores e em preto-e-
branco, que incluem fotografias, plantas de arquivos, 
desenhos e diagramas técnicos originais.

ALEXANDER, C.
A Linguagem de Padrões

ALLEN, E.; IANO, J.
Fundamentos da Construção Civil 
(5.ed.)

BROWN, G.Z.; DEKAY, M.
Sol, Vento e Luz: Estratégias para o Projeto 
de Arquitetura (2.ed.)
2004, 28x21, 416p.
ISBN 978-85-363-0344-4
Texto que elucida as relações entre a forma e a ener-
gia e oferece instrumentos para o projeto de edifica-
ções autossustentáveis.
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BURDEN, E.
Dicionário Ilustrado de Arquitetura (2.ed.)
2006, 21x28, 384p.
ISBN 85-363-0613-0

 
Obra de consulta, enfoca quase que exclusivamen-
te o projeto de arquitetura. Cobre todos os assuntos 
de importância fudamental àqueles envolvidos com 
arquitetura ou projeto de edificações (estilos arqui-
tetônicos, formas, detalhes, sistemas e componentes 
construtivos), além de biografias de arquitetos, com 
exemplos de suas obras.

CHARLESON, A.
A Estrutura Aparente: Um Elemento de 
Composição em Arquitetura
2009, 17,5x25, 216p.
ISBN 978-85-7780-362-0
Este livro trata do uso das estruturas como recurso 
de projeto. Centenas de imagens coloridas e mais de 
150 estudos de caso de edificações contemporâneas 
exemplificam a perfeita integração da estrutura com 
a criação da arquitetura. Estes exemplos são ricos e 
criativos, apresentando um novo nível de percepção 
do papel da estrutura e instigando os arquitetos e en-
genheiros a buscarem soluções inovadoras.

CHING, F.; BINGGELI, C.
Arquitetura de Interiores Ilustrada (2.ed.)
2006, 21x28, 352p.
ISBN 978-85-363-0706-0
Os projetistas de interiores buscam construir um am-
biente agradável, produtivo, saudável e que propor-
cione bem-estar. Este livro aborda todos os elementos 
que devem ser considerados: componentes construti-
vos, iluminação, acústica, materiais de acabamento e 
muito mais. Tudo isso, ricamente ilustrado.

CHING, F.D.K.
Manual de Desenho (2.ed.)

CHING, F.D.K.
Representação Gráfica em Arquitetura 
(5.ed.)
2011, 21x28, 256p.
ISBN 978-85-7780-778-9
Guia claro, conciso e ilustrativo sobre a criação e o 
uso da representação gráfica em arquitetura. O texto 
explica como elaborar desenhos ortogonais, construir 
todos os tipos de perspectiva, organizar os desenhos 
nas pranchas de apresentação, entender as diferen-
ças entre o desenho na prancheta e o desenho em 
CAD, e fazer croquis à mão livre.
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CHING, F.D.K.; ONOUYE, G.S.; ZUBERBUHLER, D.
Sistemas Estruturais Ilustrados: Padrões, 
Sistemas e Projeto
2010, 21x28, 320p.
ISBN 978-85-7780-610-2
Explica os diversos padrões de sistemas de apoio e 
cobertura, e como cada um não apenas sustenta uma 
edificação, mas reforça um conceito de arquitetura. 
Capacita o leitor a escolher e coordenar o tipo de es-
trutura com o projeto e as instalações.

CHING, F.D.K.
Técnicas de Construção Ilustradas (4.ed.)
2010, 21x28, 480p.
ISBN 978-85-7780-708-6
Este livro clássico foi ampliado e atualizado, trazen-
do informações sobre sustentabilidade, técnicas de 
construção e novos materiais. Completo, com mais de 
mil ilustrações, todas as dimensões estão no sistema 
internacional de unidades (sistema métrico).

CHIVELET, N.M.; SOLLA, I.F.
Técnicas de Vedação Fotovoltaica na 
Arquitetura
2010, 17,5x25, 194p.
ISBN 978-85-7780-581-5
Este livro mostra como utilizar esses sistemas em 
fachadas e coberturas, substituindo materiais con-
vencionais com eficiência, valor estético e redução de 
custos pela geração de eletricidade autônoma.

CURTIS, W.
Arquitetura Moderna desde 1900 (3.ed.)
2008, 21x24, 736p.
ISBN 978-85-7780-081-0
Obra de referência sobre a arquitetura do século XX, 
única, com abrangência internacional. Em linguagem 
clara e precisa, William Curtis mostra, com entusias-
mo e talento, como a política, a economia, a ciência, a 
arte, a cultura e a religião ajudaram a desenvolver as 
novas formas de pensar as edificações e os ambien-
tes construídos. Mais de 800 ilustrações enriquecem 
essa obra inovadora e envolvente.

DOYLE, M. 
Desenho a Cores: Técnicas de Desenho 
de Projeto para Arquitetos, Paisagistas e 
Designers de Interiores (2.ed.)
2002, 28x21, 362p.
ISBN 85-7307-850-2
Trata dos fundamentos do fenômeno da cor e dos 
meios e das técnicas de ilustração de materiais ne-
cessários à comunicação de ideias de projeto.

FARRELY, L.
Fundamentos de Arquitetura
2010, 20x23, 176p.
ISBN 978-85-7780-677-5
Introdução aos conceitos básicos da arquitetura e das 
técnicas de representação gráfica e linguagens.Con-
textualiza a arquitetura, sua história e precedentes.
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FARRELLY, L.
Técnicas de Representação
2011, 16x23, 176p.
ISBN 978-85-7780-806-9
Pequeno guia sobre as várias técnicas de represen-
tação gráfica usadas para apresentação de projetos 
de arquitetura e urbanismo. Os textos são didáticos, 
sucintos e bem redigidos, e ensinam as técnicas de 
representação em arquitetura a partir de projetos fei-
tos por arquitetos de destaque do mundo inteiro. 

FAZIO, M.; MOFFETT, M.; WODEHOUSE, L.
A História da Arquitetura Mundial (3.ed.)
2011, 21x28, 616p.
ISBN 978-85-8055-002-3
Livro de história da arquitetura mais completo pu-
blicado em língua portuguesa. Inclui capítulos espe-
cialmente dedicados à arquitetura da América Pré-
Colombiana, dos países islâmicos, da Índia, Rússia, 
China, do Japão e do Extremo Oriente. Esta bela obra 
é ilustrada com desenhos e mais de 550 fotografias.
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FRENCH, H.
Os + Importantes Conjuntos Habitacionais 
do Século XX: Plantas, Cortes e Elevações
2009, 21,5x25, 240p.
ISBN 978-85-7780-394-1

  
Este livro serve como referência para projetos de 
conjuntos habitacionais ou moradias multifamiliares. 
A apresentação de cerca de 90 projetos é extrema-
mente prática: cada projeto é explicado em um texto 
conciso e ricamente ilustrado com fotografias, plantas 
baixa e de situação, cortes e elevações sempre que 
apropriadas. Acompanha um CD-ROM com todos os 
desenhos do livro.

GREGORY, R. 
As + Importantes Edificações 
Contemporâneas: Plantas, Cortes e 
Elevações
2009, 21,5x25, 240p.
ISBN 978-85-7780-462-7

  
Cerca de 100 das mais importantes obras de arquite-
tura do século XXI estão classificadas de acordo com 
a forma básica da planta baixa ou o tipo de resposta 
à paisagem urbana ou reformas. Ótima fonte de ins-
piração para a atividade de projetar. Acompanha um 
CD-ROM com todos os desenhos do livro.

HENRY DREYFUSS ASSOCIATES
As Medidas do Homem e da Mulher
2005, 28x21, 104p.
ISBN 978-85-363-0552-3

  
Fonte de informação para a criação de produtos e 
ambientes, contém mais de 200 diagramas antro-
pométricos ricamente detalhados, dados de fatores 
humanos referentes a ruídos, radiação, iluminação e 
outras condições ambientais.

KARLEN, M.
Planejamento de Espaços Internos (3.ed.)
2010, 28x21, 240p.
ISBN 978-85-7780-701-7

Ricamente ilustrada e com uma abordagem passo a 
passo esta obra oferece todas as ferramentas e as 
informações especializadas para a configuração e 
organização de espaços internos. O livro contempla 
inúmeras questões relacionadas e importantes, e ex-
plica também o uso de tabelas, organogramas, plan-
tas baixas esquemáticas, etc.
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KEELER, M.; BURKE, B.
Fundamentos de Projeto de Edificações 
Sustentáveis
2010, 21x28, 362p.
ISBN 978-85-7780-710-9
Livro-texto sobre planejamento, projeto e operação de 
edificações sustentáveis. Traz um panorama histórico 
da sustentabilidade na construção civil, princípios de 
projeto sustentável e edificações saudáveis, adapta-
ção de prédios existentes, conservação de energia, 
água e outros insumos, sistemas de certificação, 
ferramentas de avaliação de desempenho das edi-
ficações, etc. Inúmeros estudos de caso ilustram as 
estratégias que podem ser utilizadas.

LEGGITT, J.
Desenho de Arquitetura: Técnicas e Atalhos 
que Usam Tecnologia
2004, 28x21, 208p.
ISBN 85-363-0399-9
Apresenta técnicas práticas para o desenvolvimento 
das habilidades de desenho e a produção de esboços 
mais precisos, aliando os métodos tradicionais de de-
senho à mão livre à tecnologia moderna.

LEITE, C.
Cidades Sustentáveis, Cidades 
Inteligentes

LITTLEFIELD, D.
Manual do Arquiteto: Planejamento, 
Dimensionamento e Projeto
2011, 21x28, 792p.
ISBN 9788577808342
Guia completo para estudantes e profissionais de 
arquitetura, engenharia e construção, aborda os 
principais tipos de edificação. Conta com capítulos 
que tratam de temas fundamentais para o mercado 
brasileiro: acessibilidade e inclusão, terminais de 
transporte e pontos de conexão, de arquitetura zonas 
tropicais projeto, custo de capital e custo de vida útil 
das edificações.

PALLASMAA, J.
Os olhos da Pele: A Arquitetura e os 
Sentidos
2011, 16x23, 76p.
ISBN 978-85-7780-777-2
Escrito por um dos maiores arquitetos da Finlândia, 
esta obra revolucionária sobre teoria da arquitetura 
trata da percepção sensorial das edificações sob um 
ponto de vista muito original: critica a arquitetura que 
considera apenas o sentido da visão, deixando de lado 
os demais sentidos, e propõe uma forma multissenso-
rial de projetar a arquitetura.

PALLASMAA, J.
As Mãos Inteligentes

PEREIRA, J.R.A.
Introdução à História da Arquitetura: das 
Origens ao Século XXI
2010, 17,5x25, 384p.
ISBN 978-85-7780-576-1
Extremamente atual, o texto é ao mesmo tempo en-
xuto e profundo. Além de apresentar um panorama 
histórico, o autor critica e analisa a arquitetura e o seu 
desenvolvimento

MCLEOD, V.
Detalhes Construtivos da Arquitetura 
Residencial Contemporânea
2009, 25,5x29, 240p.
ISBN 978-85-7780-480-1

  
Este livro é um estudo dos detalhes de construção de 
mais de 50 casas executadas e projetadas nos últimos 
10 anos. Valioso recurso como ferramenta de projeto 
de casas contemporâneas e para compreensão da im-
portância dos aspectos construtivos e do detalhamen-
to. Traz textos descritivos e legendas detalhadas nas 
fotografias, além de imagens de excelente qualidade.
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MCLEOD, V.
Detalhes Construtivos da Arquitetura 
Contemporânea com Vidro
2011, 25x29, 224p.
ISBN 978-85-7780-903-5

  
Este livro serve como material de consulta para ati-
vidade de projeto de arquitetura e inclui 50 projetos 
de arquitetura do século XXI executados que se des-
tacam pelo uso extensivo do vidro. Destaque também 
para a excelência das fotografias e dos desenhos 
técnicos e para a variedade de tipos de construção 
apresentados.

MILLS, C.B.
Projetando com Maquetes (2.ed.)
2007, 28x21, 262p.
ISBN 978-85-60031-97-9
Guia sobre como utilizar a construção de maquetes 
como ferramenta de projeto. O texto é ricamente ilus-
trado e aborda desde assuntos básicos, até assuntos 
complexos, como prototipagem rápida, programas de 
projeto de ponta e domínio da modelagem de compo-
nentes curvilíneos.
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ROAF, S.; CRICHTON, D.; NICOL, F.
A Adaptação de Edificações e Cidades às 
Mudanças Climáticas
2009, 17,5x25, 384p.
ISBN 978-85-7780-443-6
Este livro trata das mudanças climáticas e de seus 
impactos em nossas vidas. Por meio de uma narrativa 
extremamente franca, o livro mostra que é necessário 
desenvolver uma nova geração de edificações resi-
lientes, de baixo impacto ambiental, e que funcione 
com energias limpas e renováveis. 

ROAF, S.; FUENTES, M.; THOMAS, S.
Ecohouse: A Casa Ambientalmente 
Sustentável (3.ed.)
2009, 21x28, 488p.
ISBN 978-85-7780-361-3
Em sua terceira edição, este best-seller continua a ser 
um guia técnico de projeto e uma fonte de inspiração 
para milhares de arquitetos, projetistas e construtores 
que se preocupam com a sustentabilidade no mundo 
e que buscam técnicas de construção menos agres-
sivas ou poluentes. Traz informações sobre os novos 
materiais e tecnologias de baixo impacto, soluções 
“verdes” com estudos de casos internacionais, que 
demonstram o projeto sustentável na prática em todo 
o mundo.

UNWIN, S.
A Análise da Arquitetura (3.ed.)

WATERMAN, T.
Fundamentos de Paisagismo
2010, 20x23, 200p.
ISBN 978-85-7780-682-9
Texto ricamente ilustrado, explica o processo de pro-
jeto de paisagem, servindo de introdução às premis-
sas básicas de uma ampla disciplina da arquitetura.

WESTON, R.
As + Importantes Edificações do Século XX: 
Plantas, Cortes e Elevações (2.ed.)
2011, 25x29, 256p. 
ISBN 978-85-7780-780-2

 
Este livro serve como material de consulta para ativi-
dade de projeto, apresentando mais de 100 dos mais 
importantes projetos de arquitetura do século XX exe-
cutados. O CD-ROM que acompanha o livro traz todos 
os desenhos da obra em CAD.
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WALL, E.; WATERMAN, T.
Desenho Urbano
2012, 16,5x23, 184p.
ISBN 978-85-4070-119-9 
 
Panorama introdutório sobre projeto urbano. Aborda 
a definição do projeto urbano, os elementos da forma 
urbana e diversos outros temas pertinentes, bem 
como inúmeros estudos de caso.
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