
 
 

Missão cumprida e o melhor ... as férias chegaram!! !!  
 
Aceita uma sugestão?  
Passe no acervo de Literatura da Biblioteca e leve um livro para você se 
distrair e se aventurar!!! 
 
Ahhh!!! Deixe o relógio também de férias e aproveit e seu tempo livre! 
 
Estaremos a sua espera para o Segundo Semestre!  
 
Boas férias! 
 

 

Horário de funcionamento da Biblioteca 

Período de férias – de 04 a 29/07/2016 

Segunda a sexta – 8h às 12h e 13h às 18h  

 

Livros incorporados ao acervo 

 

Reservar  

 
869.3 

A12g52  

AMADO, J. Gabriela, cravo e 
canela: cronica de uma cidade 
do interior. 52.ed. São Paulo: 
Record, 1976.  

O romance entre o sírio Nacib e a 
mulata Gabriela, um dos mais 
sedutores personagens femininos 
criados por Jorge Amado, tem como 
pano de fundo, em meados dos anos 
1920, a luta pela modernização de 
Ilhéus, em desenvolvimento graças 
às exportações do cacau. 
Publicado em 1958, o livro logo 
se tornou um sucesso mundial 

Reservar  

 
519.27 

A21j  

ARBISER, A. O jogador 
científico: por que perdemos 
no pôquer, na loteria, na 
roleta... Campinas : Editora 
da Unicamp, 2015.  

Os jogos são coisa de criança, 
claro. E os cientistas - gente 
séria, se é que isso existe - não 
têm nada a ver com eles, não é 
mesmo? Não, nada disso: jogar é 
algo divertido... e sério ao 
mesmo tempo. Para comprová-lo, 
bastam os congressos de mate-
mática recreativa nos quais 
cientistas de todo o mundo se 
reúnem para contar as últimas 
novidades em termos de jogos. 

Reservar  

 
541.22 

A53mo e.2  

ATKINS, P. W. Moléculas. São 
Paulo : Edusp, 2000.  

O que são moléculas, como se 
comportam e de que forma 
participam ativamente do 
cotidiano? Na resposta a questões 
como essas, o autor revela, num 
estilo elegante, o fascinante 
mundo molecular. Fenômenos 
relativamente simples, como o 
enferrujamento de um prego, e 
outros altamente complexos, como 
a transmissão dos caracteres 
hereditários, podem ser 
entendidos com base na existência 
de moléculas. 

Reservar  

 
541.3 
A53a9  

ATKINS, P.; DE PAULA, J. 
Atkins’ physical chemistry. 
9.ed. Oxford : Oxford 
University Press, 2010.  

With its modern emphasis on the 
molecular view of physical 
chemistry, its wealth of 
contemporary applications, vivid 
full-color presentation, and 
dynamic new media tools, the 
thoroughly revised new edition is 
again the most modern, most 
effective full-length textbook 
available for the physical 
chemistry classroom. 



 

Reservar  

 
869.5 B85f  

BUARQUE, C. Fazenda modelo: 
novela pecuária. São Paulo : 
Círculo do Livro, 1976.  

Em Fazenda modelo, novela 
pecuária: Chico Buarque tece uma 
alegoria sobre a sociedade dos 
homens - falando, no entanto, 
exclusivamente de bois e vacas. 
Trata-se de uma parábola sobre o 
poder, a respeito das formas de 
dominação social sobre o rebanho 
humano. E a forma de dominação 
mais radical é usurpar do 
indivíduo - sempre em nome dos 
mais santos princípios - qualquer 
possibilidade de assumir seu 
próprio destino pessoal. 

Reservar  

 
610.28 
D594p 

DUMITRIU, S. Polymeric 
biomaterials. 2. ed. Boca 
Raton : CRC Press, 2001.  

Offering nearly 7000 references-
3900 more than the first edition-
Polymeric Biomaterials, Second 
Edition is an up-to-the-minute 
source for plastics and 
biomedical engineers, polymer 
scientists, biochemists, 
molecular biologists, 
macromolecular chemists, 
pharmacists, cardiovascular and 
plastic surgeons, and graduate 
and medical students in these 
disciplines.  

Reservar  

 
621.312429 

E89m2 

EHSANI, M.; GAO, Y.; EMADI, A. 
Modern electric, hybrid 
electric, and fuel cell 
vehicles: fundamentals, 
theory, and design. 2.ed. Boca 
Raton : CRC Press, 2010.  

Air pollution, global warming, 
and the steady decrease in 
petroleum resources continue to 
stimulate interest in the 
development of safe, clean, and 
highly efficient transportation. 
Building on the foundation of the 
bestselling first edition, Modern 
Electric, Hybrid Electric, and 
Fuel Cell Vehicles: Fundamentals, 
Theory, and Design. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reservar  

 
543 F413q  

FERREIRA, M. M. C. Quimiome-
tria: conceitos, métodos e 
aplicações. Campinas: Editora 
da Unicamp, 2015.  

Neste livro são abordados os 
principais métodos de tratamento 
de dados de natureza multi-
variada, iniciando com a apresen-
tação das técnicas utilizadas na 
sua preparação. A seguir, são 
abordados os métodos de análise 
exploratória: análise de compo-
nentes principais (PCA) e análise 
de agrupamentos por métodos 
hierárquicos (HCA). 

Reservar  

 
543 G18q  

GARFIELD, F. M. Quality 
assurance principles for 
analytical laboratories. 3. 
ed. Gaithersburg : AOAC, 2000.  

This 3rd edition presents a 
comprehensive analytical approach 
to all aspects of quality 
assurance. It recognizes the role 
of ISO/IEC 17025 as an 
international laboratory 
accreditation standard, and the 
increasing need for laboratories 
to demonstrate quality 
performance through external 
accreditation processes accepted 
by national accreditation 
organizations operating within 
the ISO umbrella.  

Reservar  

 
028.5 
G585s 

GOMES, A. C. Sonata ao luar. 
São Paulo : Quinteto 
Editorial, 1995.  

Neste livro Fábio achava que a 
sua vida era a coisa mais sem 
graça e monótona. Era. Porque 
quando o primo Júlio, expulso do 
colégio interno, vai passar 
férias em Rio Bonito a aventura 
não tem mais fim. Pinta até um 
mistério - a casa da usina e seu 
estranho morador que não deixa 
ninguém, absolutamente ninguém 
chegar perto de sua mansão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Reservar  

 
540 G588q  

GONICK, L. ; CRIDDLE, C. 
Química geral em quadrinhos. 
São Paulo : Blucher, 2013.  

Como professor de Química da USP, 
minha primeira reação foi "nem 
pensar." Química em quadrinhos 
não faz meu gênero! Talvez muitos 
dos leitores tenham a mesma 
impressão inicial. Mas, sem 
dúvida, em breve todos se 
renderão à esta magnífica obra do 
consagrado cartunista Larry 
Gonick e do químico Craig 
Criddle, professor da 
Universidade de Stanford. Este 
livro é dirigido para estudantes 
universitários, em nível 
introdutório, mas também será 
útil e interessante para alunos 
de nível médio. 

Reservar  

 
540 K154c  

KASSEBOEHMER, A. C.; HARTWIG, 
D. R.; FERREIRA, l.H. Contém 
química 2: pensar, fazer e 
aprender pelo método 
investigativo. 2. ed. São 
Carlos : Pedro & João 
Editores, 2015.  

Em Contém Química 2: pensar, 
fazer e aprender pelo método 
investigativo são apresentados os 
princípios da metodologia 
investigativa em aulas teóricas e 
experimentais. Um capítulo 
inteiro é destinado a oferecer 
subsídios para a aplicação da 
metodologia investigativa nos 93 
experimentos apresentados em 
Contém Química: pensar, fazer e 
aprender com experimentos. 

Reservar  

 
578.77 

K56m 

KIM, S. K., ed. Marine 
microbiology: bioactive 
compounds and biotechnological 
applications. Weinheim : 
Wiley-VCH, 2013.  

Deliberately breaking with the 
classical biology-centered 
description of marine organisms 
and their products, this 
reference emphasizes microbial 
technology over basic biology, 
setting it apart from its 
predecessors. As such, it 
systematically covers the 
technology behind high-value 
compounds for use as 
pharmaceuticals, nutraceuticals 
or cosmetics, from prospecting to 
production issues. 
 
 
 

Reservar  

 
813 L139ap  

LAHAYE, T.; JENKINS, J. B. 
Apoliom: o destruidor está 
solto. São Paulo : Hagnos, 
2009.  

O anticristo chega ao poder. Está 
instalado o governo do 
anticristo. Caos e pânico tomam 
conta da Terra, com a eclosão da 
Terceira Guerra Mundial. Buck 
enfrenta uma fuga dramática de 
Israel e o Comando Tribulação 
planeja estratégias para a 
própria sobrevivência e para a 
proclamação da Palavra até que 
venha a ira do Cordeiro. 

Reservar  

 
813 L139as  

LAHAYE, T.; JENKINS, J. B. 
Assassinos:missão: Jerusalém, 
alvo: anticristo. São Paulo : 
Hagnos, 2005.  

Nicolae Carphatia, depois de sua 
ressurreição, promove uma festa e 
entra em Jerusalém imitando a 
entrada triunfal de Cristo. 
Orgulhoso pela adoração e devoção 
que a multidão lhe presta, não 
mede esforços para punir seus 
opositores. 

Reservar  

 
813 L139d  

LAHAYE, T.; JENKINS, J. B. 
Deixados para trás: uma ficção 
dos últimos dias. São Paulo : 
Hagnos, 2004.  

Este thriller psicológico, basea-
do no Apocalipse bíblico, tornou-
se uma febre nos Estados Unidos. 
Neste volume, milhares de pessoas 
desaparecem misteriosamente. A 
resposta surge no decorrer da 
narrativa, quando descobrem que o 
juízo final está chegando e só os 
puros de coração subiriam aos 
céus. Para o resto da humanidade, 
restaram pragas diversas, 
terremotos e um convívio com o 
anticristo. 

Reservar  

 
813 L139c  

LAHAYE, T.; JENKINS, J. B. 
Comando tribulação: 
continuação de deixados para 
trás. São Paulo : Hagnos, 
2009.  

Continua o drama dos que foram 
deixados para trás. Rayford 
Steele, Buck Williams, Bruce 
Barnes e Chloe Steele se unem e 
formam o Comando Tribulação. Sua 
tarefa é clara. Seu objetivo é 
nada menos que tomar posição e 
enfrentar os inimigos e o 
anticristo. 



 

Reservar  

 
813 L139n  

LAHAYE, T.; JENKINS, J. B. 
Nicolae: o anticristo chega ao 
poder. São Paulo : Hagnos, 
2004.  

O anticristo chega ao poder. Está 
instalado o governo do 
anticristo. Caos e pânico tomam 
conta da Terra, com a eclosão da 
Terceira Guerra Mundial. Buck 
enfrenta uma fuga dramática de 
Israel e o Comando Tribulação 
planeja estratégias para a 
própria sobrevivência e para a 
proclamação da Palavra até que 
venha a ira do Cordeiro. 

Reservar  

 
813 L139co  

LAHAYE, T.; JENKINS, J. B. A 
colheita: a escolha está 
feita. São Paulo : Hagnos, 
2004.  

A escolha está feita. No 21º mês 
após o arrebatamento, um 
terremoto assola a Terra. Rayford 
e Buck em lugares distintos 
procuram aqueles a quem amam. Com 
o cumprimento das profecias, o 
mundo é obrigado a decidir de que 
lado vai ficar... É a colheita. 

Reservar  

 
813 L139p  

LAHAYE, T.; JENKINS, J. B. O 
possuído: a besta toma posse. 
São Paulo : Hagnos, 2005.  

Depois da morte das duas 
testemunhas, o anticristo é 
assassinado. Seus seguidores 
passam a adorá-lo, como um ser 
divino e milagroso. Um membro do 
Comando Tribulação é acusado de 
ser o assassino do Potentado. 
Mas, ao final de três dias, ele 
ressuscita, possuído pelo demo-
nio. Agora, todo o terror será 
nada comparado às perseguições 
comandadas pela própria besta que 
passa a dominar toda a terra. 

Reservar  

 
813 L139m  

LAHAYE, T.; JENKINS, J. B. A 
marca: a besta controla o 
mundo. São Paulo : Hagnos, 
2005.  

Nicolae Carpathia, o Potentado, 
está de volta. Agora possuído 
pela própria besta. Todos são 
obrigados a ajoelhar-se diante 
dele ou de sua imagem e portar 
seu nome ou número na testa ou na 
mão. A perseguição aos cristãos 
intensifica-se e o Comando 
Tribulação muda-se para seu novo 
esconderijo. 

Reservar  

 
813 L139pr  

LAHAYE, T.; JENKINS, J. B. 
Profanação: o anticristo 
apodera-se do trono. São 
Paulo: Hagnos, 2004.  

Nicolae Carphatia, depois de sua 
ressurreição, promove uma festa e 
entra em Jerusalém imitando a 
entrada triunfal de Cristo. 
Orgulhoso pela adoração e devoção 
que a multidão lhe presta, não 
mede esforços para punir seus 
opositores. Com mais uma perda no 
Comando Tribulação, os "rebeldes" 
vêem o cerco se fechando e 
necessitam desenvolver novas 
táticas para sobreviver e 
combater o domínio da besta. 

Reservar  

 
813 L139a  

LAHAYE, T.; JENKINS, J. B. 
Armagedom: a batalha cósmica 
das eras. São Paulo : Hagnos, 
2004.  

É chegado o momento para o qual 
todos se prepararam. Todas as 
eras convergem para a Batalha do 
Armagedom. As armas do mundo todo 
se encaminham ao Monte Megido no 
Vale do Armagedom. Nicolae 
Carpathia, intensifica como nunca 
a perseguição aos que não 
aceitaram sua marca e se 
recusaram a adorá-lo, e muitos 
são mortos em razão de sua fé. O 
Comando Tribulação sacrifica tudo 
nesta batalha mundial final. 

Reservar  

 
813 L139r  

LAHAYE, T.; JENKINS, J. B. O 
remanescente: no limiar do 
Armagedom. São Paulo : Hagnos, 
2005.  

É chegada a hora da vingança do 
Anticristo. Seus inimigos 
aglomeram-se no lugar ideal para 
uma destruição em massa. Ninguém 
poderá sair vivo dali, a não ser 
por um milagre. Todas as máscaras 
caem por terra, inclusive a do 
anticristo, e o planeta caminha a 
passos largos rumo ao Armagedom e 
à derradeira batalha entre o bem 
e o mal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Reservar  

 
813 L139g  

LAHAYE, T.; JENKINS, J. B. O 
glorioso aparecimento: o fim 
das eras. São Paulo : Hagnos, 
2004.  

Nada mais falta para que a 
rebelião seja plenamente 
sufocada. Nicolae Carpathia, à 
frente de um exército numeroso e 
fortemente armado, conta em sua 
estratégia com uma ação logística 
infalível e toda tecnologia 
disponível. Ninguém parece fazer 
frente à sua superioridade. Há 
uma única esperança para aqueles 
que resistem às forças da 
Comunidade Global: O Glorioso 
Aparecimento. A intervenção 
final. 

Reservar  

 
813 L139v  

LAHAYE, T.; JENKINS, J. B. A 
vitória final: o reino chegou. 
São Paulo : Hagnos, 2008.  

Nesta etapa final, os horrores da 
tribulação acabarão e Jesus 
Cristo consolidou o seu reinado 
na terra. Agora, a humanidade 
usufrui de um novo e perfeito com 
o Senhor e a própria terra está 
transformada. Os que não desejam 
se sujeitar a Cristo serão de 
votos de Lúcifer e irão conspirar 
contra o reinado santo no fim do 
milênio com um exército massivo. 
Quando Satã é liberto da prisão 
de mil anos, ele levanta seus 
seguidores para o último conflito 
entre o bem e o mal. 

Reservar  

 
641.5 
l786C  

LOBO, R. Cozinha prática. São 
Paulo : Editora Senac, 2015.  

Neste novo livro, Rita Lobo 
apresenta 60 receitas e todas as 
dicas, técnicas culinárias e 
truques de economia doméstica da 
temporada de básicos do programa 
Cozinha Prática, do GNT. Um curso 
de culinária em 13 capítulos 
muito bem explicados e 
ilustrados. Conhece alguém que 
ainda foge do fogão? Essa pessoa 
é você? Este livro pode mudar a 
sua vida. #Desgourmetiza, bem! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reservar  

 
R808.066 

M699 7  

MLA handbook for writers of 
research papers. MLA handbook 
for writers of research 
papers. 7. ed. New York : 
Modern Language Association of 
America, 2009.  

Widely adopted by universities, 
colleges, and secondary schools, 
the MLA Handbook gives step-by-
step advice on every aspect of 
writing research papers, from 
selecting a topic to submitting 
the completed paper. For over 
half a century, the MLA Handbook 
is the guide millions of writers 
have relied on. 

Reservar  

 
828 P641d  

PILCHER, R. O dia da 
tempestade. Rio de Janeiro : 
Bertrand Brasil, 1995.  

O dia da tempestade, é um romance 
de personagens protagonizado por 
Rebecca Bayliss, jovem londrina 
que vive longe da mãe e nunca 
soube do paradeiro do pai, um 
talentoso pintor e ex-oficial da 
Marinha. Buscando aproximar-se do 
passado, Rebecca parte para 
Boscarva, na península britânica 
da Cornualha, onde conhece 
pessoas ambíguas que se revelam 
aos poucos. A cada página vão 
surgindo novos e inesperados 
personagens. 

Reservar  

 
869.3 Q32c  

QUEIROZ, E. A cidade e as 
serras. Rio de Janeiro : 
Edições de Ouro, 1971.  

Este livro, um dos últimos 
romances de Eça de Queirós, 
retoma um tema recorrente em sua 
obra - a oposição entre metrópole 
e província, tradição e moder-
nidade, entre o tédio da vida 
moderna e as vantagens da vida 
simples. 

Reservar  

 
028.5 
R479h 

RIORDAN, R. O herói perdido: 
os heróis do Olimpo. Rio de 
Janeiro : Intrínseca, 2011.  

O Herói Perdido Os Heróis do 
Olimpo - Livro Um Nova série do 
mesmo criador de Percy Jackson e 
os Olimpianos que já vendeu mais 
de um milhão de exemplares no 
Brasil! Rick Riordan volta ao 
universo de Percy Jackson e os 
Olimpianos com ainda mais 
aventuras, humor e mistério. 
 



 

Reservar  

 
540 R582c 

e. 2  

ROCHA-FILHO, R. C.; SILVA, R. 
R. Cálculos básicos da 
química. 3. ed. São Carlos : 
Edufscar, 2013.  

Neste livro, os autores abordam 
de maneira um pouco diferente os 
cálculos químicos mais simples 
utilizados no dia a dia por 
profissionais diversos, bem como 
por estudantes do Ensino Médio, 
de cursos técnicos e de cursos 
universitários introdutórios. 
Sempre que possível, os cálculos 
são realizados pelo Método de 
Análise Dimensional, ainda pouco 
utilizado em nosso país. Esse 
método requer que, neces-
sariamente, as diferentes gran-
dezas sejam corretamente expres-
sas. 

Reservar  

 
547 R685s  

ROQUE, N. F. Substâncias 
orgânicas: estrutura e 
propriedades. São Paulo : 
Edusp, 2011.  

Este livro aborda a química 
orgânica de uma maneira diferente 
da tradicional. Sem priorizar os 
mecanismos das reações químicas, 
os conteúdos são apresentados de 
forma a que o leitor tenha, 
inicialmente, contato com a 
estrutura das substâncias 
orgânicas e suas formas de 
representação, de modo a entender 
a linguagem e os modelos usados 
pelos químicos para poder 
perceber a diferença entre o 
fazer microscópico e o pensar 
submicroscópico. 

Reservar  

 
668.1 

R722s4  

ROSEN, M. J.; KUNJAPPU, J. T. 
Surfactants and interfacial 
phenomena. 4.ed. Hoboken : 
Wiley, 2012.  

This book provides an easy-to-
read, user-friendly resource for 
industrial chemists and a text 
for classroom use, and is an 
unparalleled tool for 
understanding and applying the 
latest information on 
surfactants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reservar  

 
158.1 S63s  

SHINYASHIKI, R. O sucesso é 
ser feliz. 36. ed. São Paulo : 
Editora Gente, 1997.  

Roberto Shinyashiki apresenta 
neste livro temas como: O que é a 
felicidade? Por que as pessoas 
desperdiçam as suas vidas? Quais 
os caminhos para uma vida mais 
plena? Esses e outros assuntos 
são abordados de maneira serena e 
profunda, como se você estivesse 
tendo uma conversa real com o Dr. 
Shyniashiki. Ele mostra novas 
idéias e orientações que propi-
ciam uma nova visão da vida. 

Reservar  

 
574.192 

M564 v. 3  

SIGEL, A.; SIGEL, H.; SIGEL, 
R. K. O., eds. Metal ions in 
life sciences. v.3: The 
ubiquitous roles of cytochrome 
P450 proteins. Chichester : 
John Wiley, 2007.  

There exists a whole range of 
books on Cytochromes P450, but 
none with the focus of this 
volume. This new volume in the 
Series concentrates on current 
hot topics in the area and tries 
to work out the underlying common 
developments. 

Reservar  

 
621.312429 
S69f v. 1  

STOLTEN, D.; EMONTS, B., eds. 
Fuel cell science and 
engineering: materials, 
processes, systems and 
technology. Weinheim : Wiley-
VCH, 2012.  

Fuel cells are expected to play a 
major role in the future power 
supply that will transform to 
renewable, decentralized and 
fluctuating primary energies. At 
the same time the share of 
electric power will continually 
increase at the expense of 
thermal and mechanical energy not 
just in transportation, but also 
in households. 

Reservar  

 
425 S89e  

STRUNK JR., W. The elements of 
style. s.l. : s.n., s.d..  

The Elements of Style is a 
prescriptive American English 
writing style guide comprising 
eight elementary rules of usage, 
ten elementary principles of 
composition, a few matters of 
form, a list of forty-nine words 
and expressions commonly misused, 
and a list of fifty-seven words 
often misspelled. 



 

Reservar  

 
540 T834m  

TUNDO, P.; PEROSA, A.; 
ZECCHINI, F., eds. Methods and 
reagents for green chemistry: 
an introduction. Hoboken : 
Wiley-Interscience, 2007.  

This book aims to stimulate and 
promote the wide-ranging aspects 
of green chemistry and its major 
role in ensuring sustainable 
development. The book covers the 
following areas: green chemistry; 
green reagents and atom economy; 
safeguarding the atmosphere; 
industrial green catalysis; 
alternative reaction conditions; 
biocatalysis and green chemistry. 

Reservar  

 
808.066 

T847e  

TURK, C.; KIRKMAN, J. 
Effective writing: improving 
scientific, technical and 
business communication. 2.ed. 
London: New York : E & FN 
Spon, 1989.  

Effective communication is vital 
to science, engineering and 
business management. This 
thoroughly updated second edition 
with a new chapter on the use of 
computers and word-processors 
gives clear, practical advice 
illustrated with real-life 
examples on how to select, 
organize and present information 
in reports, papers and other 
documents. 

Reservar  

 
547.135 

T868m 

TURRO, N. J.; RAMAMURTHY, V.; 
SCAIANO, J. C. Modern 
molecular photochemistry of 
organic molecules. Sausalito : 
University Science Books, 
2010.  

The tex includes special topic 
chapters on supramolecule organic 
photochemistry, the first of its 
kind, and the role of triplet and 
singlet molecular oxygen in 
organic photochemistry. This text 
will be of interest to not only 
practicing photochemists and 
their students, but also to 
biological scientists, polymer 
scientists, material scientists 
and nanoscientists who use 
photochemistry and photophysics 
in their research and teaching. 
 
 
 
 
 
 

Reservar  

 
543 W497u  

WERNIMONT, G. T. Use of 
statistics to develop and 
evaluate analytical methods. 
Gaithersburg : AOAC, 1985.  

Conveniently consolidating 
material and information 
scattered throughout the 
statistical literature, this 
manual allows the analytical 
investigator, with a knowledge of 
only simple statistical 
procedures, to use the 
experimental designs and 
techniques described to determine 
and evaluate assignable causes of 
variability. The book reviews the 
basic operations used in the 
process of making measurements, 
gives general suggestions for 
planning experimental work so 
that appropriate statistical 
methodologies can be used to 
interpret the results, includes a 
number of experimental plans for 
developing and modifying 
analytical procedures, and 
discusses evaluation of the data. 
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WIGGLESWORTH, M.; WOOD, T., 
eds. Management of chemical 
and biological samples for 
screening applications. 
Weinheim : Wiley-VCH, 2012.  

Filling an obvious gap in the 
scientific literature, this 
practice-oriented reference is 
the first to tie together the 
working knowledge of large 
screening centers in the 
pharmaceutical and 
biotechnological field. 
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YOUDEN, W. J.; STEINER, E. H. 
Statistical manual of the 
Association of Official 
Analytical Chemists. 
Gaithersburg : AOAC, 1975.  

This manual is a composite, with 
revisions, of two publications—
Statistical Techniques for 
Collaborative Tests, by the late 
W.J. Youden and Planning and 
Analysis of Results of 
Collaborative Tests, by E.H. 
Steiner. The manual is to be used 
in the statistical analysis of 
the results of interlaboratory 
collaborative tests such as those 
required by AOAC INTERNATIONAL 
before adoption of analytical 
methods as AOAC® Official 
MethodsSM . 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


