
Sociedade que é líder global em publicações 
científicas sobre ciências da terra.

The Geological Society 
of London (GSL) é a mais 
antiga sociedade geológica 
do mundo. Tida como 
a sociedade nacional 
do Reino Unido em 
geociências, GSL oferece 
uma ampla gama de apoio 
profissional e científico a 
mais de 11.500 membros 
através de suas cada 
vez mais reconhecidas 
publicações geocientíficas 
e de seu papel vital na 
divulgação das ciências da 
terra junto ao governo, à 
mídia, aos estudantes e ao 
público.

geolsoc.org.uk

The Lyell Collection

The Lyell Collection representa uma das maiores coleções online de literatura disponível 

na área de ciências da terra. Reunindo importantes periódicos, Special Publications e séries 

bibliográficas da sociedade em uma única plataforma eletrônica, The Lyell Collection é 

um recurso único tanto para pesquisadores quanto para estudantes. São ao todo cerca de 

18.000 artigos arbitrados, com mais de 260.000 páginas de conteúdo em geociências e áreas 

correlatas. Seus arquivos de texto completo iniciam-se a partir de 1811.

A assinatura de The Lyell Collection inclui acesso aos seguintes periódicos e livros:

• Journal of the Geological Society

• Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology

• Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis

• Petroleum Geoscience

• Scottish Journal of Geology

• Proceedings of the Yorkshire Geological Society

• Journal of Micropalaeontology

• Transactions of the Geological Society of London

• Transactions of the Edinburgh Geological Society

• Transactions of the Geological Society of Glasgow

• Special Publications 

• Engineering Geology Special Publications 

• Memoirs 

• Petroleum Geology Conference Series 
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GSL eJournals and eBooks

Muitos dos periódicos e livros editados por The Geological Society of London e que fazem parte de The Lyell Collection estão também 

disponíveis individualmente para assinatura. Confira abaixo:

Scottish Journal of Geology
Scottish Journal of Geology (SJG) atua como foco dos estudos 

em todos os aspectos da geologia escocesa e suas áreas 

contíguas – incluindo a Europa, o Mar do Norte e o Atlântico 

Norte. O periódico incentiva pesquisas e análises que abordem 

aspectos mais amplos das ciências da terra e que não podem 

ser discutidos somente nos termos da geologia escocesa.

Fator de impacto: 0.81 

 

Petroleum Geoscience
Petroleum Geoscience (PS) é um periódico arbitrado que provê 

um canal multidisciplinar às necessidades de publicação de 

todos os envolvidos em ciências e tecnologias associadas a 

disciplinas de petróleo relacionado a rochas. A revista tem 

como objetivo aprimorar o conhecimento das geociências 

petroleiras e refletir sobre a natureza internacional da indústria 

do petróleo.

Fator de impacto: 1.207

Special Publications
Special Publications é a principal série de publicações de 

The Geological Society of London, reconhecida em toda 

a comunidade geocientífica mundial por conta de sua alta 

qualidade e produção. Seus volumes representam o que há 

de mais moderno nos temas que abordam, cobrindo todos os 

campos das ciências da terra – tanto os estabelecidos quanto 

os emergentes.

Special Publications Archive
Um extenso arquivo de 300 volumes da série Special 

Publications está disponível para compra definitiva através de 

uma taxa única que permite acesso perpétuo ao conteúdo, sem 

qualquer taxa adicional de manutenção. Os volumes podem ser 

adquiridos de uma única vez, ou em pacotes:

• Volumes 1 a 100

• Volumes 101 a 200

• Volumes 201 a 300

Journal of the Geological Society
Journal of the Geological Society (JGS) destina-se a publicar 

trabalhos da mais alta qualidade que resumem os resultados 

de pesquisas recentes em todo o espectro das Ciências da 

Terra. Os trabalhos são frequentemente interdisciplinares e 

muitas vezes se referem a estudos regionais que enfatizam o 

desenvolvimento da compreensão dos processos geológicos 

fundamentais.

Fator de impacto: 2.639

Journal of Micropalaeontology
Journal of Micropalaeontology (JM) é um periódico já 

estabelecido internacionalmente, cobrindo todos os aspectos 

dos microfósseis e suas aplicações tanto em estudos 

aplicados quanto em pesquisas básicas. Propriedade de The 

Micropalaeonthological Society, o escopo do periódico é 

bastante amplo, demonstrando a aplicação de microfósseis 

para solucionar problemas geológicos, com ênfase em 

taxonomia.

Fator de impacto: 0.8

Quarterly Journal of Engineering Geology and 
Hydrogeology
Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology 

(QJEGH) é um periódico internacional estabelecido. Seu foco é 

a publicação de trabalhos de todas as partes do mundo sobre 

engenharia geológica e hidrogeologia, incluindo todos os 

aspectos relevantes da abordagem da geologia na engenharia 

civil, na prática de mineração e nos recursos hídricos.

Fator de impacto: 1.013

Proceedings of the Yorkshire Geological Society
Proceedings of the Yorkshire Geological Society (PYGS) é um 

dos principais periódicos em geologia Britânica, publicando 

estudos originais em todos os aspectos da ciência.

Fator de impacto: 0.48

Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis
Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis (GEEA) cobre 

todos os aspectos de aplicação da geoquímica na exploração 

e estudo dos recursos minerais e campos relacionados – 

incluindo a geoquímica do meio-ambiente.

Fator de impacto: 0.784 
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