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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.

Abelhas
Carminda da Cruz Landim

Este livro descreve e ilustra a morfologia e a função de vários órgãos e sistemas das estruturas
biológicas das abelhas. Aborda desde a gametogênese até os adultos, passando pelo desenvolvimento
embrionário e pós-embrionário. Boa parte do material apresentado refere-se a espécies eussociais, com
ênfase em meliponíneos, abelhas neotropicais sem ferrão com ampla ocorrência no Brasil e
relativamente pouco conhecidas do ponto de vista morfológico. Tratando-se principalmente de espécies
sociais, nas quais as castas femininas e os machos desempenham papéis próprios na sociedade, as
particularidades morfológicas relacionadas a essas funções e seu significado são apresentados no
texto. Da mesma forma, são descritas e discutidas as modificações que ocorrem ao longo da vida
desses insetos em relação...
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Dinâmicas de desenvolvimento da piscicultura e
políticas públicas
Newton José Rodrigues da Silva

Este livro tem o objetivo de oferecer aos interessados no desenvolvimento da piscicultura os meios para
a compreensão de como essa atividade emerge, desenvolve-se ou torna-se restrita a um grupo de
produtores após experimentar o sucesso em determinada região.
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Os parasitas de ovinos
Alessandro F. T. Amarante

Ilustrado, este livro apresenta informações sobre as principais parasitoses que acometem ovinos
criados no Brasil, com o objetivo fornecer subsídios para a elaboração de estratégias de profilaxia das
enfermidades decorrentes desse tipo de contaminação. Baseada em estudos realizados no Brasil e no
exterior, a obra reproduz e comenta também resultados de dissertações e teses elaboradas por
estudantes de pós-graduação da Unesp de Botucatu.

De acordo com os autores, a verminose causada por nematódeos gastrintestinais constitui o principal
problema sanitário dos rebanhos ovinos, animais que podem ser contaminados simultaneamente por
várias das inúmeras espécies do parasita. A ocorrência de cada espécie, explicam, relaciona se com
fatores como a frequência de tratamentos com anti-helmíntico, o manejo e as condi&c...
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Piscicultura ecológica
Valdener Garutti

Para um país com sérios problemas de abastecimento alimentar como o Brasil, com endêmica carência
proteica em muitas regiões, a produção de proteína animal de boa qualidade a custos reduzidos surge
como uma importante alternativa. Este livro traz importantes informações sobre o cultivo de peixes numa
perspectiva que privilegia o desenvolvimento sustentado.
Resultado de um trabalho iniciado em 1985, a obra busca maximizar o aproveitamento de um recurso
natural em proveito do ser humano, objetivando conciliar a degradação ambiental e os seus reflexos
sérios e comprometedores para a qualidade de vida.
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