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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.

Análise estatística de dados geológicos – 2ª
edição
Paulo Milton Barbosa Landim

Em sua segunda edição, completamente revista, atualizada e ampliada, com novos exemplos numéricos
ricamente ilustrados, esta obra é resultado natural do desenvolvimento e aperfeiçoamento das notas de
aula na graduação e pós-graduação, ministradas pelo prof. Landim, um dos pioneiros no uso das
técnicas estatísticas aplicadas à Geologia. Preocupado em transmitir essas técnicas da maneira mais
simples possível, o autor busca melhorar a compreensão das técnicas e de conceitos matemáticos
envolvidos na análise estatística de dados geológicos, contemplando não somente as aplicações das
técnicas estatísticas descritivas, como também daquelas dedicadas à análise de dados: vetoriais, em
sequência e espaciais.
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Geoquímica do urânio aplicada a águas minerais
Daniel Marcos Bonotto
Ene Glóoria da Silveira

Geoquímica do urânio aplicada a águas minerais apresenta resultados de estudos realizados nas
estâncias hidrominerais das cidades paulistas Águas de Lindóia e Águas de Prata, que têm no turismo e
na industrialização e comercialização de águas minerais suas principais atividades econômicas. No
entanto, ainda é escasso o conhecimento disponível sobre a radioatividade dessas águas, mesmo que
já em 1928 Águas de Lindóia tenha recebido a visita de madame Curie, na época em que se iniciavam
os estudos sobre a radiatividade das águas minerais no Brasil.
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Rochas magmáticas
Eberhard Wernick

Importante obra de referência em área ainda carente de publicações especializadas, este livro enfoca a
classificação das rochas magmáticas, estudando seu conteúdo mineral e sua composição química. A
seguir, refere-se à atividade química de alguns elementos do magma, principalmente o silício e o sódio.
Por último, vincula a ocorrência das diferentes rochas magmáticas e os diversos ambientes tectônicos
definidos pela teoria das placas. Indicado a estudantes de Geologia, Geografia e Ecologia, destina-se,
também, àqueles que se interessam pelas ciências naturais, com conhecimentos básicos de
mineralogia, química e geologia. O autor aborda os aspectos mineralógicos, químicos, termodinâmicos e
tectônicos e recupera constantemente as noções básicas, oferecendo uma visão geral e ...
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