
CABI eBook 
Collections

11 coleções rentáveis de mais de 500 livros eletrônicos
atuais, de arquivo e de referência sobre agricultura,
alimentos e ciências animais, e disciplinas relacionadas

De volta para ver as coleções adicionais 

Books@Ovid

Coleções pela sua matéria disponíveis como subscrição:
CAB Agriculture e-Book Collection 
Um pacote extenso de mais de 200 títulos cobrindo todo desde pescaria e aquicultura, 
aos alimentos orgânicos e modificados geneticamente, até as políticas agrícolas e saúde pública.

CAB Animal & Vet Science e-Book Collection
Acesso em um clique só aos mais de 200 livros, cobrindo numerosos tipos de animais, dos 
mamíferos, insetos, aos anfíbios, assim como importantes questiones ao redor da 
produção e cuidado do gado.

Construa rápida e facilmente as 
existências da livraria eletrônica 
da sua instituição sobre 
agricultura, ciências veterinárias, 
ciências botânicas, ciências 
alimentarias, ciências ambientais 
e turismo.

Aproveite o acesso sem 
subscrição e o preço das CABI 
Archive eBook Collections e 
CABI Reference eBook 
Collection.

Dé aos seus usuários a procura 
continua e produtiva e a 
experiência de descobrimento 
de Ovid.

Procure de maneira simultânea 
livros eletrônicos com revistas 
especializadas e bases de dados.

Descarregue registros MARC 
para seu OPAC.

Em Ovid®, nós facilitamos as suas atividades de desenvolvimento de 
coleção, com livros imprescindíveis organizados em coleções enfocadas 
pela sua matéria.

CABI é uma das fontes líderes no mundo de literatura erudita em 
agricultura, ciências animais e veterinárias, saúde pública, 
desenvolvimento e ciências ambientais e alimentares. Ótima para 
cientistas, professores, estudantes e defensores das políticas, cada uma 
das seguintes coleções está disponível através de Books@Ovid em 
Ovid, a plataforma líder no mundo em descobrimento e procura de 
precisão.

Escolha uma das seis coleções específicas, cada uma consistindo em livros 
eletrônicos publicados desde 2000 e disponíveis para uma subscrição anual, 
o a CABI All Subscription Titles eBook Collection desde 2011. As coleções de
livros eletrônicos de arquivo de CABI estão disponíveis para uma compra só,
para ter acesso perpétuo em Ovid.
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CAB Environmental Science e-Book Collection

CAB Human & Food Science e-Book Collection
Um pacote compacto de 90 títulos sobre nutrição, a indústria alimentaria, produtos
 alimentares específicos, assim como a biologia e os aspetos de saúde pública das
doenças e parasitos associados com os alimentos.

CAB Leisure & Tourism e-Book Collection
Descubra mais de 120 recursos únicos cobrindo os aspectos todos do turismo,
incluindo economia, interação intercultural, desenvolvimento sustentável,
ecoturismo e mais, de uma variedade de ubiquações geográficas e demográficas.

Acesso em um clique só aos mais de 200 livros, cobrindo numerosos tipos de animais,
dos mamíferos aos insetos, aos anfíbios, assim como importantes questiones ao redor
da produção e cuidado do gado.

CAB Plant Science e-Book Collection

CAB All Subscription Titles e-Book Collection
250 títulos atuais de subscrição das coleções pela sua matéria mencionadas acima.

• CAB  Archive 2000-2004 235 títulos
• CAB  Archive 2005-2007 158 títulos
• CAB  Archive 2008-2010 121 títulos
• CAB  Archive 2011-2013  NOVO!  155 títulos

Coleções de arquivo disponíveis para a sua compra:

Sede México
Email: 
ventaslatam@wolterskluwer.com

www.ovid.com

Outras sucursais de vendas  
estão localizadas nos 
seguintes cidades e países:

Alphen aan den Rijn, Holanda 

Beijing, China

Berlim, Alemanha

Bologna, Itália

CDMX, México

Dubai, UAE

Estocolmo, Suécia

Hong Kong

Ilsan, Korea do Sul

Kuala Lumpur, Malásia 

Londres, UK

Madrid, Espanha

Mumbai, Índia

Nova Délhi, Índia Norwood, 

MA, USA

Paris, França

Riyadh, Arábia Saudita Sandy, 

UT, USA

Sídney, Australia

Tokio, Japão

Varsóvia, Polônia

Esta coleção inclui mais de 180 livros eletrônicos básicos sobre a gestão do agua e a
terra ambiental, silvicultura, biodiversidade, ecologia, biologia e outras áreas fundamentais.

Realize uma compra só de estes pacotes extensos cobrindo agricultura, ciência
alimentaria, ciência veterinária, ciência botânica, ciência ambiental, e ócio e turismo.

eBooks
eBooks
eBooks
eBooks

Por favor visite www.ovid.com, o pergunte ao seu Representante de 
Conta Ovid sobre uma lista completa de livros eletrônicos em cada coleção 


