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APRESENTAÇÃO

Baseado na NBR 6023 de agosto de 2002, o
presente exemplar visa apresentar de forma
objetiva, as orientações para a normalização de
referências descritas nas versões impressa e
digital,
atendendo
aos
padrões
atuais
estabelecidos pela ABNT - Associação Brasileira
de Normas Técnicas.
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1

Conceituação
Referência
Conjunto de elementos padronizados que permitem a identificação no todo ou em parte,
de documentos impressos ou registrados em diversos tipos de materiais. (ABNT - NBR
6023 de agosto de 2002).

2

Localização
A referência pode ser apresentada:
a)
b)
c)
d)

3

no rodapé;
no fim de texto ou de capítulo;
em lista de referências;
antecedendo resumos, resenhas e recensões.

Regras Gerais de Apresentação
As referências são alinhadas somente à margem esquerda do texto e de forma a se
identificar individualmente cada documento, em espaço simples e separado entre si por
espaço duplo. Quando aparecerem em notas de rodapé, serão alinhadas, a partir da
segunda linha da mesma referência, abaixo da primeira letra da primeira palavra, de
forma a destacar o expoente e sem espaço entre elas.
O recurso tipográfico (negrito, grifo ou itálico) utilizado para destacar o elemento título
deve ser uniforme em todas as referências de um mesmo documento. Isto não se aplica
às obras sem indicação de autoria, ou de responsabilidade, cujo elemento de entrada é o
próprio título, já destacado pelo uso de letras maiúsculas na primeira palavra, com
exclusão de artigos (definidos e indefinidos) e palavras monossilábicas.
Quando várias obras do mesmo autor aparecem na mesma lista de referências e na
mesma página, substitui-se o nome do autor das referências subsequentes por um traço
equivalente a seis espaços.
Exemplos:
ALMEIDA, Marcelo Esteves. Geologia, petrografia e geoquímica do leucogranito Capivara,
Itamonte, MG. 1996. 128 p. Dissertação (Mestrado em Ciências)-Instituto de Geociências,
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1996.

______; MACAMBIRA, Moacir José Buenano; VALENTE, Sérgio de C. New geological and singlezircon Pb evaporation data from the Central Guyana Domain, southeastern Roraima, Brazil:
Tectonic implications for the central region of the Guyana Shield. Journal of South American
Earth Sciences, Oxford, v.26, n.3, p. 318-328, Nov. 2008.
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4 Documentos Convencionais
4.1 Livro, Folheto, Relatório, Dicionário, Guia, Manual, Catálogo, Enciclopédia,
Norma Técnica, entre outros.
Considerados no todo
ÚLTIMO SOBRENOME DO AUTOR, Prenome e demais Sobrenomes do autor
abreviados ou não. Título: subtítulo. Número da edição, a partir da segunda. Local de
publicação (cidade): Editora, data. Número total de páginas ou, quando mais de um
volume, número de volumes. (Nome da série ou coleção, número ou volume se
existir). Notas.
Exemplos:
GRAZIA, Carlos Antonio; PESTANA, Maria Heloisa Degrazia. Mercúrio antrópico e outros
elementos em drenagens associadas às minerações auríferas de Lavras do Sul. Porto
Alegre: CPRM, 2008. 1 CD-ROM. Programa Nacional de Pesquisa em Geoquímica Ambiental
e Geologia Médica – PGAGEM.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Guia bibliográfico de educação
ambiental. São Paulo: IMESP, 1998. 46 p.

4.2 Parte de Capítulo de Livros, Artigos, Folhetos
Autor do capítulo diferente do responsável do livro
ÚLTIMO SOBRENOME DO AUTOR DO CAPÍTULO, Prenome e demais Sobrenomes
do autor abreviados ou não. Título do capítulo. In: ÚLTIMO SOBRENOME DO
AUTOR, Prenome e demais Sobrenomes do autor abreviados ou não. Título do livro:
subtítulo do livro. Número da edição, a partir da segunda. Local de publicação
(cidade): Editora, data. Número do volume, e/ou seção da parte referenciada, número
da página inicial - final da parte referenciada. (Nome da série ou coleção, número ou
volume se existir). Notas.
Exemplos:
ARIOLI, Edir Edemir; ANDRIOTTI, José Leonardo Silva. Representatividade da amostragem
na prospecção geoquímica. In: LICHT, Otavio Augusto Boni; MELLO, Carlos Siqueira Bandeira
de; SILVA, Cássio Roberto da (Ed.). Prospecção Geoquímica. Rio de Janeiro: CPRM; SBGq,
2007. p. 583-594.

KLEIN, Evandro Luiz; FUZIKAWA, Kazuo. Origin of the CO2-only fluid inclusions in the
Palaeoproterozoic Carará vein-quartz gold deposit, Ipitinga Auriferous District, SE-Guiana
Shield, Brazil: Implications for orogenic gold mineralisation. Ore Geology Reviews,
Amsterdam, v.37, n.1, p. 31-40, Feb. 2010.
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Autor do capítulo, sendo também autor do livro
ÚLTIMO SOBRENOME DO AUTOR, prenome e demais sobrenomes do autor
abreviados ou não. Título do capítulo: subtítulo, seguido da expressão In: ______ e
referência completa do livro que consta o respectivo capítulo. Número da edição, a
partir da segunda. Local de publicação (cidade): Editora, data. No final da referência,
deve-se informar a paginação ou outra forma de individualizar a parte referenciada.
Número do volume, e/ou seção da parte referenciada, número da página inicial - final
da parte referenciada. (Nome da série ou coleção, número ou volume se existir).
Notas.
Exemplos:
BITAR, O. Y. Geologia e a Ciência Ambiental. In. ______ . Meio ambiente e geologia. São
Paulo: SENAC, 2004. cap. 1. (Meio ambiente, 3).

LICHT, Otávio Augusto Boni; BRANCO, Paulo César de Azevedo. Primórdios da prospecção
geoquímica. In: ______ ; MELLO, Carlos Siqueira Bandeira de; SILVA, Cássio Roberto da
(Ed.). Prospecção Geoquímica. Rio de Janeiro: CPRM; SBGq, 2007. p. 13-96.

5

Documentos on line

Para obras online, são essenciais as informações sobre o endereço eletrônico, apresentado
entre os sinais < >, precedido da expressão "Disponível em:" e a data de acesso ao
documento, precedida da expressão "Acesso em:".
Exemplos:
GODOY, Michel Marques et al. Geologia e Recursos Minerais da área do Geoparque Quarta
Colônia, estado do Rio Grande do Sul. Brasília: CPRM, 2011. Programa Geologia do Brasil – PGB.
Disponível em: <http://www.cprm.gov.br/geoecoturismo/geoparques/quartacolonia/>. Acesso em: 30
nov. 2011.

SOUZA, João Olimpio et al. Geologia e Recursos Minerais da Província Mineral de Alta Floresta:
Relatório integrado. Folhas SC.21-X-C, SC. 21-V-D, SC.21-Z-A e SC.21-Z-B, Estados de Mato Grosso
e do Pará. Goiânia: CPRM, 2005. Escala 1:500.000. Programa Levantamentos Geológicos Básicos do
Brasil – PLGB. Disponível em:
<http://www.cprm.gov.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=743&sid=26>. Acesso em: 30
nov. 2009.
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5.1 Homepage
AUTOR. Denominação ou Título: e subtítulo (se houver), do serviço ou produto,
indicações de responsabilidade (Coordenação; desenvolvida por...; apresentado
por...). Disponibilidade e acesso.
Exemplos:
MOVIMENTO ACESSO ABERTO. Sobre o Movimento Aberto. 2007. Disponível em:
<http://www.acessoaberto.org/>. Acesso em: 24 abr. 2007.

CPRM – SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Disponível em: <http://www.cprm.gov.br>
Acesso em: 12 mar. 2011.

5.2 Bases de Dados
Exemplos:
SCIELO. SciELO adota Creative Commons para atribuição de acesso e uso. São Paulo,
2009. Disponível em:
<http://newsletter.bireme.br/new/index.php?lang=pt&newsletter=20091116#6>. Acesso em: 21
maio 2010.

CPRM – SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Sistema de Informações de Águas
Subterrâneas - SIAGAS. Rio de Janeiro, 2011. Disponível em:
<http://siagasweb.cprm.gov.br/layout/>. Acesso em: 31 jan. 2012.
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Teses e Dissertações

ÚLTIMO SOBRENOME DO AUTOR, Prenome e demais sobrenomes do autor abreviados ou
não. Título: subtítulo. Data. Número total de páginas/folhas dependendo do tipo de
impressão ou, quando mais de um volume, número de volumes. Categoria (Grau e Área de
concentração) — Nome da Escola ou Instituto, Universidade (por extenso), Local, Ano de
defesa. Orientador: nome. Categorias: Tese-Doutorado, Dissertação-Mestrado, Monografia,
TCC - Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) e/ou Especialização.
Exemplos:
DRIGO, Isabel Garcia. Certificação do manejo florestal comunitário na Amazônia: quem adere e
por quê: estudo de caso de duas experiências no estado do Acre. 2005. 123 f., il. Dissertação
(Mestrado em Ciência Ambiental)-Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo,
2005.

OLIVEIRA, Flasleandro Vieira de. A licença Creative Commons e a comunicação científica: a
questão dos periódicos eletrônicos de acesso aberto. 2011. 135 f. Dissertação (Mestrado em Ciência
da Informação)-Instituto de Artes e Comunicação Social, Universidade Federal Fluminense, Niterói,
2011. Disponível em: <http://www.cprm.gov.br/publique/media/Diss_Flasleandro_Oliveira.pdf>. Acesso
em: 19 out. 2011.

7

Publicação Periódica

Inclui a coleção como um todo, fascículos ou número de revista, de jornal e caderno na
íntegra.
7.1 Publicação periódica no todo
TÍTULO DO PERIÓDICO. Cidade de publicação: Editora, ano do primeiro volume ano do último volume (para coleção encerrada). Periodicidade. ISSN (quando houver).

Exemplos:
REVISTA BRASILEIRA DE GEOCIÊNCIAS. São Paulo: SBG, 1971-. Trimestral. ISSN 03757536.

A ÁGUA EM REVISTA. Belo Horizonte: CPRM, 1993 - 1998. Irregular. ISSN 01047922.
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7.2 Publicação periódica com título em dois idiomas
Apresentar ambos os títulos separados com sinal de igualdade (=)
Exemplos:
REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS MECÂNICAS = JOURNAL OF THE BRAZILIAN
SOCIETY OF MECHANICAL SCIENCES. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Ciências
Mecânicas, 1979 -. Trimestral. ISSN 0100-7386.

REVISTA BRASILEIRA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO = RESEARCH AND
DEVELOPMENT BRAZILIAN JOURNAL. São Paulo: CNEN, 1996-. Trimestral. ISSN 01047698.

7.3

Parte de publicação periódica: fascículos, números especiais e suplementos.

TÍTULO do volume (ou fascículo ou número especial ou suplemento). Título do
periódico, cidade de publicação, volume, número, ano. Tipo de publicação.
Exemplos:
CATAGUAZES e Ingá: um alerta: cuidando das águas, o Rio vai continuar lindo. CREA RJ em
Revista, Rio de Janeiro, dez. 2003. 38 p. Edição especial.

25 ANOS da Revista Ciência da Informação. Ciência da Informação, Brasília, v. 25, n. 3,
set./dez. 1996. Edição especial. Disponível em: <http://www.ibict.br/>. Acesso em: 13 nov.
2001.

7.4 Artigo e/ou matéria de publicação periódica
Contemplam comunicações, editorial, entrevistas, recensões, reportagens, resenhas e
outros.
7.4.1 Artigo e/ou matéria de publicação periódica sem autoria
TÍTULO DO ARTIGO: subtítulo do artigo. Título da publicação. Local de publicação,
número do volume (v.) ou ano de edição, número do fascículo (n.), página inicialpágina final, data de publicação. Seção, caderno ou parte do periódico. Notas.
Exemplo:
BRAZILIAN potash consumption at record levels. Phosphorus and Potassium, Beltsville,
v.73, p. 45-48, Sept./Oct. 1974.
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7.4.2 Artigo e/ou matéria de publicação periódica com autoria
ÚLTIMO SOBRENOME DO AUTOR, Prenome e demais Sobrenomes do autor
abreviados ou não. Título do artigo ou matéria: subtítulo do artigo. Título da
publicação, local de publicação (cidade), numeração correspondente ao volume e/ou
ano(v.), fascículo ou número(n.), paginação inicial-final do artigo ou matéria, as
informações do período e data de publicação (mês abreviado ano ou mês
abreviado/mês abreviado ano).
Exemplos:
ALMEIDA, Thiago Lopes de Mélo; MANSO, Valdir do Amaral Vaz. Sedimentologia da
plataforma interna adjacente a Ilha de Itamaracá - PE. Estudos Geológicos, Recife, v.21, n.1,
p. 135-153, 2011.

MARCUZZO, Francisco F. N; ANDRADE, Lucas R. de; MELO, Denise C. R. Métodos de
Interpolação Matemática no Mapeamento de Chuvas do Estado do Mato Grosso. Revista
Brasileira de Geografia Física, Recife, v. 4, n. 4, p. 793-804, 2011. Disponível em:
<http://www.cprm.gov.br/publique/media/art_marcuzzo_metodos.pdf>. Acesso em: 27 jan.
2012.

7.5 Artigo e/ou matéria de jornal
7.5.1 Artigo e/ou matéria de jornal com autoria
AUTOR do artigo (se houver). Título do artigo. Título do jornal, local de publicação,
data de publicação. Seção, caderno ou parte do jornal e a paginação correspondente.
Quando não houver seção, caderno ou parte, a paginação do artigo ou matéria
precede a data.
Exemplos:
ANGELO, C. Projeto de geólogo americano tenta ordenar a história da Terra. Folha Online,
São Paulo, 02 jan. 2007. Disponível em:
<http://www.folha.uol.com.br/folha/ciencia/ult306u15794.shtml>. Acesso em: 8 fev. 2007.

COSTA, Donizeti. Artistas criam comitê nacional para impedir que o governo mude a Lei do
Direito Autoral. O Globo, Rio de Janeiro, 13 abr. 2010. Disponível em:
<http://oglobo.globo.com/cultura/mat/2010/04/13/minc-rebate-criticas-de-artistas-proposta-demudancas-na-lei-do-direito-autoral-916331388.asp>. Acesso em: 15 abr. 2010.
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7.5.2 Artigo e/ou matéria de jornal sem autoria
TÍTULO do artigo. Título do jornal, local de publicação, data de publicação. Seção,
caderno ou parte do jornal e a paginação correspondente. Quando não houver seção,
caderno ou parte, a paginação do artigo ou matéria precede a data.
Exemplos:
DESABAMENTO: familiares de vítimas fazem teste de DNA. MetroRio, Rio de Janeiro, p. 3,
31 jan. 2012.

GEOLÓGOS já monitoram áreas de risco. Jornal de Londrina, Londrina, 2 fev. 2012.
Disponível em: <http://www.jornaldelondrina.com.br/mundo/conteudo.phtml?id=1212999>.
Acesso em: 2 fev. 2012.

7.6 Anuários
TÍTULO da publicação. Local da publicação (Cidade), numeração correspondente ao
volume e/ou ano, ISSN (International Standard Serial Number).
Exemplos:
ANUÁRIO MINERAL BRASILEIRO 2000. Brasília, v. 30, 2001. ISSN 0100-9303.

ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO BRASIL. Rio de Janeiro, v. 70, 2010. ISSN 0100-1299.

8

Eventos Técnicos e Científicos
8.1 Evento no todo
Inclui o conjunto total de documentos apresentados em eventos (anais, proceedings,
resumos, abstracts, atas, resultados, etc.).
NOME DO EVENTO, numeração (se houver), ano, Cidade onde se realizou o evento.
Título da publicação do evento. Cidade de publicação: Editora, data de publicação.
Descrição física. Notas.
Exemplos:
CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 45., 2010, Belém. Anais... Belém: SBG – Núcleo
Norte, 2010. 1080 p.
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Exemplos:

CONGRESSO BRASILEIRO DE CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO, 5., 2002,
Florianópolis, SC. Anais... Florianópolis, SC: UFSC, 2002.

CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOQUIMICA, 13.; SIMPÓSIO DE GEOQUÍMICA DOS
PAÍSES DO MERCOSUL, 3., 2011, Gramado, RS. Anais... Gramado, RS: SBGq, 2011. 1 CDROM.

8.2 Trabalhos apresentados em eventos
ÚLTIMO SOBRENOME DO AUTOR DO ARTIGO, Prenome e demais Sobrenomes do
autor abreviados ou não. Título do capítulo. In: NOME DO EVENTO, número, ano,
local de realização. Título da publicação. Local de publicação (cidade): Editora, data.
Número do volume, página inicial-final do trabalho.
Exemplos:
SCHOBBENHAUS, Carlos. Geoparques: o papel do Serviço Geológico do Brasil. In:
CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 45., 2010, Belém. Resumos... Belém: SBG Núcleo Norte, 2010. p. 653.

MATOS, Isabel Angela dos Santos; LIMA, Maria Gasparina de. O acervo de fotografias aéreas
na CPRM: organização, processamento e acesso. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE
BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO, 24., 2011, Maceió. Anais... Maceió: FEBAB;
AAPB, 2011. Disponível em:
<http://www.cprm.gov.br/publique/media/Evento_Isabel_Matos.pdf>. Acesso em: 21 nov. 2011.

9

Documento Jurídico

Inclui legislação, jurisprudência (decisões judiciais) e doutrina (interpretação dos textos
legais).
9.1 Legislação
A Constituição, as emendas constitucionais e os textos legais infraconstitucionais (lei
complementar e ordinária, medida provisória, decreto em todas as suas formas,
resolução do Senado Federal) e normas emanadas das entidades públicas e privadas
(ato normativo, portaria, resolução, ordem de serviço, instrução normativa,
comunicado, aviso, circular, decisão administrativa, entre outros).
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Os elementos essenciais são: jurisdição (ou cabeçalho da entidade, no caso de se
tratar de normas), título, numeração, data e dados da publicação. No caso de
Constituições e suas emendas, entre o nome da jurisdição e o título, acrescenta-se a
palavra Constituição, seguida do ano de promulgação, entre parênteses.

Exemplos:
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, 1988.
Brasília: Câmara dos Deputados, 1997. 310 p. (Textos básicos, 15).

LEGISLAÇÃO brasileira: normas jurídicas de hierarquia superior, bibliografia brasileira de
direito. Brasília: Senado Federal, 1997. 1 CD-ROM.

9.2 Jurisprudência (decisões judiciais)
Súmulas, enunciados, acórdãos, sentenças e demais decisões judiciais.
Os elementos essenciais são: jurisdição e órgão judiciário competente, título (natureza
da decisão ou emenda) e número, partes envolvidas (se houver), relator, local, data e
dados da publicação.
Exemplos:
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmulas: Superior Tribunal de Justiça, 1 a 210.
Curitiba: Juruá Ed., 1998. 115 p.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas-corpus n. 181.636-1, da 6. Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Brasília, DF, 6 de dezembro de 1994. Lex:
jurisprudência do STJ e Tribunais Regionais Federais, São Paulo, v. 10, n. 103, p. 236-240,
mar. 1998.
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9.3 Doutrina
Qualquer discussão técnica sobre questões legais: monografias, artigos de periódicos,
papers etc.
Exemplos:
SOUZA, Marcelo Gomes de (Coord.). Direito minerário aplicado. Belo Horizonte:
Mandamentos, 2003. 389 p. (Mineração e Desenvolvimento Sustentável, 1).

BLC: boletim de licitações e contratos. São Paulo: NDJ - Nova Dimensão Jurídica, v.11, n.1,
jan. 1998.

10 Documentos Fotocartográficos
As referências devem obedecer aos padrões indicados para os documentos monográficos,
acrescidos das informações técnicas sobre escalas e outras representações utilizadas, tais
como o formato e/ou outros dados mencionados no próprio item, sempre que necessário para
a sua identificação.
10.1 Mapas e cartas topográficas
Pessoa ou entidade indicada no título como responsável (ou, ÚLTIMO SOBRENOME,
Prenome e demais sobrenomes do autor - cartógrafo, gravador, publicador, o que
retém os direitos autorais ou copyright). Titulo: subtítulo. Local de publicação
(cidade): Editora, data. Cor: p&b (preto e branco) ou color. (colorido), dimensões
(altura x largura em cm). Nomenclatura. Escala.
Exemplos:
CPRM – SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Mapa de reservas e produção de ouro no
Brasil: [Rio de Janeiro], 1996. mapa, color., 72cm x 85,5cm. Escala: 1:7.000.000. Programa
Nacional de Prospecção de Ouro - PNPO.

LADEIRA NETO, José Francisco. Mapa Índice do Brasil. Rio de Janeiro: CPRM, 2002. Escala
1:1.000.000.
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10.2 Atlas
Exemplos:
THEODOROVICZ, Angela Maria Godoy; CANTARINO, Sonia C.; THEODOROVICZ, Antonio.
Atlas de uso e ocupação do solo da região metropolitana de Curitiba e problemas
ambientais relacionados. São Paulo: CPRM, 1999. 14 p., 1 mapa, 87cm x 94,5cm. Escala
1:150.000. Programa Informações para Gestão Territorial - GATE. Projeto Curitiba.

ATLAS digital de los recursos hidricos superficiales de la republica Argentina. Buenos Aires:
Instituto Nacional del Agua; Subsecretaria de Recursos Hidricos, 2002. 1 CD-ROM

10.3 Globo
Exemplo:
FOREST, Jean. Globo terrestre. Paris, [s.n.], 1960. 1 globo. color., madeira, 53 cm. de diam.
Escala 1:40.000.000. Montado em base metálica.

10.4 Fotografia Aérea
AUTOR (Autor e/ou Órgão editor e/ou Órgão para qual o projeto foi editado). Título
(Nome do projeto). Subtítulo (Código da quadríc ula na CIM): Local de publicação:
Editor, Data da publicação, Tipo de documento / suporte. Escala do fotoíndice.
Número de classificação no MI.
Exemplos:
UNITED STATES AIR FORCE. Projeto USAF 63-32A Área 11. Fotografia Aérea 21382:
SB.22-X-B-II. [Brasília]: DSG, 1967. Escala 1:60.000.

UNITED STATES AIR FORCE. Projeto USAF 63-32A Área 11. Fotografia Aérea 24473:
SA.22-X-B-V. [Brasília]: DSG, 1967. Escala 1:60.000.
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10.5

Fotoíndice

AUTOR (Autor e/ou Órgão editor e/ou Órgão para qual o projeto foi editado). Título
(Nome do projeto). Subtítulo (Código da quadrícula na CIM): Local de publicação:
Editor, Data da publicação, Tipo de documento / suporte. Escala do fotoíndice.
Número de classificação no MI.
Exemplos:
BRASIL. Força Aérea Brasileira; BRASIL. Diretoria de Serviço Geográfico. Projeto 12 Área 15
Norte: SB.20-X-B-II. [Amazonas]: [s.n.], 1976. Papel fotográfico. Fotos na escala 1:110.000; MI
0707.

BRASIL. Diretoria de Serviço Geográfico; CENTRO DE OPERAÇÕES CARTOGRÁFICAS.
Projeto 750 Área 23 Centro Oeste / Norte: SC.21-Z-B-II. [Pará]: SACS, 1979. Papel
fotográfico. Fotos na escala 1:100.000; MI 1631.

10.6 Imagem de Satélite
LANDSAT RBV. Local: Estação de processamento eletrônico e fotográfico, data.
Canais. Escala. Tipo de processamento-/apresentação (normal, colorido,
papel/transparência). Tamanho/Formato. Densidade.
Exemplo:
SYNTHETIC APERTURE RADAR - SAR-R99B. Imagem de Satélite: Araguaçu, Miracema do
Norte, Porto Escondido, Rio Branco, Santa Terezinha. [S.l.]: [ALOS]; SIPAM. 2/2. 1 CD-ROM.

11 Imagens em Movimento
Inclui filmes, videocassetes, DVD, entre outros.
TÍTULO: subtítulo. Produtor. Diretor. Local: Produtora, data. Especificações do suporte
Exemplos:
PFALTZGRAFF, Pedro Augusto dos Santos; TORRES, Fernanda Soares de Miranda; BRANDÃO,
Ricardo de Lima (Org.). Geodiversidade do Estado do Piauí. Recife: CPRM, 2010. 1 DVD. Programa
Geologia do Brasil - PGB. Levantamento da Geodiversidade.

VIEIRA JÚNIOR, Hamilcar Tavares; MORAES, Juliana Maceira; SCHOBBENHAUS, Carlos. Projeto
Geoparques Chapada dos Guimarães, MT: proposta. Goiânia: CPRM, 2011. 1 DVD.
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12 Transcrição dos Elementos
12.1 Autoria
Autor é o responsável intelectual pela criação do conteúdo intelectual ou artístico de
um documento.
12.1.2 Autor pessoal
Último sobrenome em maiúscula, seguido dos prenomes e demais sobrenomes
abreviados ou não. Emprega-se vírgula entre o (s) sobrenome (s) e o prenome (s).
Exemplos:
SILVA, Cássio Roberto da (Ed.). Geodiversidade do Brasil: conhecer o passado, para
entender o presente e prever o futuro. Rio de Janeiro: CPRM, 2008. 264 p. il. color.

PEIXINHO, Frederico Cláudio. Gestão sustentável dos Recursos Hídricos. In: CONGRESSO
BRASILEIRO DE AGUAS SUBTERRANEAS, 16., 2010, São Luís, MA. Anais... [São Paulo]:
ABAS, 2010. p. 1-16.

12.1.3 Até três autores
No caso de até três autores, os nomes devem ser separados por ponto e vírgula,
seguidos de espaço.
Exemplos:
TOMBINI, Isabel Cristina; MASCARENHAS, Maria Fernanda Correia; OLIVEIRA, Mônica Leon
Vasques de. PPAp: programa de preparação para a aposentadoria: o começo de uma nova
etapa: 2004-2010. Rio de Janeiro: CPRM, 2011. 52 p.

FARIAS, Carlos Eugênio Gomes de; CALAES, Alberto Dias. Mercado Nacional. Fortaleza:
Instituto Euvaldo Lodi, 1995. v. 2. xxxii, 268 p. (Estudo Econômico sobre Rochas Ornamentais,
2).
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12.1.4 Mais de três autores
Indica-se apenas o primeiro acompanhado da expressão et al.
Exemplos:
GODOY, Michel Marques et al. Geoparque Quarta Colônia, RS: proposta. Porto Alegre:
CPRM, 2009. 58 f. il. color. Projeto Geoparques.

FARACO, Maria Telma Lins et al. Relatório de viagem ao exterior: projeto mapeamento
geológico e da geodiversidade na fronteira Brasil - Guiana. [Belém]: CPRM, 2011. 15 f., il.

Nota:
Nos casos específicos de projetos de pesquisa, indicação de produção científica etc.,
nos quais a indicação dos nomes for indispensável para certificar autoria, é facultado
indicar todos os autores.

12.1.5 Organizadores, compiladores, editores, adaptadores etc.
Quando houver indicação explícita de responsabilidade pelo conjunto da obra, em
coletâneas de vários autores, a entrada deve ser feita pelo nome do responsável,
seguida da abreviação, no singular, do tipo de participação (organizador, compilador,
editor, coordenador etc.), entre parênteses.
Exemplos:
CARVALHO, Luiz Moacyr de; RAMOS, Maria Angélica Barreto (Org.). Geodiversidade do
estado da Bahia: levantamento da Geodiversidade. Salvador: CPRM, 2010. 172 p. il. color.
Acompanha 1 DVD. Programa Geologia do Brasil. Levantamento da Geodiversidade.

VELLOSO, João Paulo dos Reis (Coord.). O Brasil e a economia do conhecimento. Rio de
Janeiro: J. Olympio, 2002. 572 p.
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12.1.6 Autor Entidade
As obras de responsabilidade de entidade (órgãos governamentais, empresas,
associações, congressos, seminários etc.) têm entrada, geralmente, pelo seu próprio
nome, por extenso.
Exemplos:
CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Retomada dos Levantamentos Geológicos
Básicos: estado da arte em 2006: catálogo de produtos. Belo Horizonte, 2006. 125 p. il.

IBGE. Glossário dos termos genéricos dos nomes geográficos utilizados no
mapeamento sistemático do Brasil: Base Cartográfica contínua do Brasil ao Milionésimo –
BCIM. Rio de Janeiro, 2010. v. 1. 36 p. Escala 1:1 000 000.

12.1.7 Autor Entidade com denominação genérica
A entrada é feita pelo nome da entidade precedido pelo nome do órgão superior, ou
pelo nome da jurisdição a qual pertence.
Exemplos:
BRASIL. Secretaria de Recursos Hídricos. Plano nacional de recursos hídricos: documento
de introdução: iniciando um processo de debate nacional. Brasília, 2004. 51 p. il. color.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Serra do Mar: uma viagem à Mata
Atlântica. 2. ed. São Paulo, 2001. 80 p. il. color. (Série Educação Ambiental).

12.1.8 Autoria de Entidade vinculada a um órgão maior com denominação
específica
A entrada é feita diretamente pelo seu próprio nome. Em caso de duplicidade de
nomes, deve-se acrescentar no final a unidade geográfica que identifica a jurisdição,
entre parênteses.
Exemplo:
AGENCIA NACIONAL DE AGUAS (Brasil). A gestão dos Recursos Hídricos no Estado de
Sergipe. Brasília, 2001. 1 CD-ROM. (Série Sistema Nacional de Informações sobre Recursos
Hídricos, 1).
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Exemplo:

BRASIL. Departamento Nacional da Produção Mineral. Os principais depósitos minerais da
região centro-oeste. 3. ed. Goiânia, 1982. 255 p. il.

12.1.9 Autoria desconhecida
Em caso de autoria desconhecida, a entrada é feita pelo título.
Exemplos:
GUIA do profissional geólogo. Belo Horizonte: Sindicato dos Geólogos do Estado de Minas
Gerais, 2002. 80 p.

O OCEANO: nosso futuro: relatório da Comissão Mundial Independente para os oceanos.
Lisboa: EXPO'98; Fundação Mario Soares, 1998. 247 p.

12.2 Título e subtítulo
São apresentados como figuram no documento, separados por dois pontos.
Exemplos:
FEITOSA, Fernando Antonio Carneiro; MANOEL FILHO, João (Coord.). Hidrogeologia:
conceitos e aplicações. 2. ed. Fortaleza: CPRM; LABHID-UFPE, 2000. 391 p.

NAGHETTINI, Mauro; PINTO, Éber José de Andrade. Hidrogeologia Estatí stica. Belo
Horizonte: CPRM, 2007. 561 p. ISBN 9788574990231.

Nota
Quando o título aparecer em mais de uma língua, registra-se o primeiro.
Opcionalmente, registra-se o segundo ou o que estiver em destaque, separando-o
pelo sinal de igualdade.
Exemplos:
ALMEIDA, Fernando Flávio Marques de (Coord.). Tectonic Map of South América = Mapa
Tectonico de America del Sur = Mapa Tectônico da América do Sul = Carte Tectonique
de l'Amérique du Sud: 1:5.000.000: explanatory note = nota explicativa = nota explicativa =
notice explicative. Brasília: DNPM; CGMW; UNESCO, 1978. Paginação irregular.
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Nota
Quando não existir título, deve-se atribuir uma palavra ou frase que identifique o
conteúdo do documento, entre colchetes.
Exemplos:
ENCONTRO NACIONAL SOBRE MINERIOS DE METAIS NAO-FERROSOS, 1975, Goiânia.
[Trabalhos Apresentados]. Goiânia: DNPM, 1975.

QUEIROZ, Romero. Barro Alto Project. In: SIMPOSIO INTERNACIONAL DE MINERA ÇÃO,
12., 2000, Belo Horizonte. [Trabalhos Apresentados]. Belo Horizonte: Minerios & Minerales,
2000.

12.3 Edição
Indicar a edição existente utilizando-se o numeral ordinal, seguido de ponto e a
palavra edição abreviada, ambos na forma adotada na língua do documento.
Exemplos:

GOUDIE, Andrew et al. Geomorphological techniques. 2nd ed. London: Routledge, 2002.
570 p.

WELCHER, Frank J. (Ed.). Standard methods of chemical analysis. 2nd ed. Princeton, New
Jersey: D. Van Nostrand Reinhold Company, 1963. v.3A.

Nota
Indicam-se emendas e acréscimos à edição, de forma abreviada.
Exemplos:
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL (SP). Resíduos sólidos
industriais. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo, 1993. 233p.

FERREIRA, Aurélio Buarque de Hollanda. Novo dicionário da língua portuguesa . 2.ed. rev.
e aum. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. 1838 p.
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12.4

Local

O nome do local (cidade) deve ser indicado tal como figura no documento.
Exemplos:
VIGLIO, Eduardo Paim; CUNHA, Fernanda Gonçalves da. Atlas geoquímico da Bacia do Rio
das Velhas. Belo Horizonte: CPRM, 2010. 1 CD-ROM. Programa Geologia do Brasil - PGB.
Projeto Geoquímica Multiusos no Estado de Minas Gerais.

MICAELO, Gloria; ALAMBERT, Murilo. Gestão Estratégica de Negócios. 2. ed. Brasília:
SENAI, 2000. 115 p. (Formação de Formadores).

Nota
Para o caso de homônimos de cidades, acrescenta-se a sigla da unidade da
federação.
Exemplos:
AGUIAR, Oderli de et al. Roteiros de aulas práticas de ondas, ótica e termodinâmica.
Viçosa, MG: UFV, 1988. 77 p., il. (Cadernos didáticos, 23).

LANDIM, Paulo Milton Barbosa. Análise estatística de dados geológicos. Rio Claro, SP:
UNESP, 1993. 116 p.

Nota
Quando houver mais de um local para uma só editora, indica-se o primeiro ou o mais
destacado.
Exemplos:
MARFUNIN, A. S. (Ed.). Composition, structure, and properties of mineral matter:
concepts, results, and problems. Berlin: Springer-Verlag, 1994. v.1. 550 p. (Advanced
mineralogy, 1).
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Nota
Quando a cidade não aparece no documento, mas pode ser identificada, indica-se
entre colchetes.
Exemplos:
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS. Projeto Camitá: estudo de
mercado para sal nas regiões norte e centro-oeste. [Rio de Janeiro], 1979. 10 f.

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS. Projeto Especial Gipsita:
obtenção do enxofre a partir da gipsita: estudo de viabilidade de pesquisa. [Rio de
Janeiro],1978. Paginação irregular.

Nota
Não sendo possível identificar o local, utiliza-se a expressão Sine loco, abreviada
entre colchetes [S.l.].
Exemplos:
MONTEIRO, Achiles et al. Relatório de viagem [a] Lima, Peru. [S.l.]: CPRM, 2011. 12 f., il.

MASTER INCOSA ENGENHARIA. Projeto Lua Nova, bloco BT-32: relatórios de abril/maio
1985. [S.l.], 1985. Não paginado. Projeto Especial Ouro.

12.5

Editora

O nome da editora deve ser indicado tal como figura no documento, abreviando-se os
prenomes e suprimindo-se palavras que designam a natureza jurídica ou comercial,
desde que sejam dispensáveis para identificação.
Exemplos:
ANDRADE JUNIOR, Attila de Souza Leão. O capital estrangeiro no sistema jurídico
brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 1979. 399 p.

MARINHO JR., Ilmar Penna. Petróleo: Política e poder: um novo choque do petróleo?. Rio de
Janeiro: J. Olympio, 1989. 468 p.
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12.5.1 Mais de uma editora
Quando houver duas editoras, indicam-se ambas, com seus respectivos locais
(cidades). Se as editoras forem três ou mais, indica-se a primeira ou a que estiver em
destaque.
Exemplos:
CAMPOS, Maria do Carmo. A matéria prismada: o Brasil de longe e de perto & outros
ensaios. Porto Alegre: Mercado Aberto; São Paulo: EDUSP, 1999. 308 p.

ALFONSO-GOLDFARB, Ana Maria; MAIA, Carlos A. (Coord.). História da ciência: o mapa do
conhecimento. Rio de Janeiro: Expressão e Cultura; São Paulo: EDUSP, 1995. 968 p.
(América 500 anos, 2).

12.5.2 Editora não identificada
Deve ser indicada a expressão sine nomine abreviada, entre colchetes [s.n.].
Exemplos:
LIU, Letícia Maria Mayr et al. Aventura na Amazônia: uma lição de vida no Projeto Rondon.
Porto Alegre: [s.n.], 2008. 165 p.

SILVA, Judson da Cunha e. Minérios e metais não-ferrosos: desempenhos e perspectivas
1964-1983. Rio de Janeiro: [s.n.], 1975. 122 p.

12.5.3 Local e editora não identificados
Quando ambos, local e editora, não puderem ser identificados na publicação, utilizamse ambas as expressões, abreviadas, entre colchetes e separadas por dois pontos
[S.l.: s.n.].
Exemplos:
CRITÉRIOS para prospecção de Pb-Zn sedimentário: com sugestões de Octavio Barbosa . [S.
l: s.n.], 1972. 7 f.

BARBOSA, Octavio. Geologia econômica do Pré-Cambriano brasileiro, particularmente
do Planalto Central e da Amazônia. [S.l: s.n.], 1972. 9 f.
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12.5.4 Editora responsável pela autoria
Indica-se apenas uma vez na autoria.
Exemplos:
CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Diretório de trabalhos técnicos e científicos:
1997. Belo Horizonte, 1998. 100 p. il.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Comércio e meio ambiente: uma agenda positiva para
o desenvolvimento sustentável. Brasília, 2002. 310 p.

12.6 Data
É considerado um elemento essencial para a referência e deve ser indicada em
algarismos arábicos. Caso a data do documento não possa ser determinada, deve-se
registrar uma data aproximada entre colchetes.

[1998 ou 1999]
um ano ou outro
[2000?]
data provável
[1997]
data certa, não indicada no documento
[entre 1950 e 1960]
use intervalos menores de 20 anos
[ca. 1980]
data aproximada
[199-]
década certa
[198-?]
década provável
[18--]
século certo
[18--?]
século provável
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Exemplos:
ELETROBRÁS. Plan 2000: plan to supply electric energy requirements up to the year 2000.
Rio de Janeiro, [199-]. 49 p. il.

BARBOSA, Octavio. Apreciação sobre as ocorrências de minério de ferro do estado do
Rio Grande do Norte. [Rio de Janeiro]: CPRM, [1977?]. Não paginado.

Nota
Os meses devem ser indicados de forma abreviada, no idioma original da publicação.
Não se abreviam os nomes dos meses com menos de quatro letras.
Português Alemão Espanhol Francês Inglês Italiano
jan.

Jan.

enero

janv.

Jan.

genn.

fev.

Feb.

feb.

févr.

Feb.

febbr.

mar.

März

marzo

mars

Mar.

mar.

abr..

Apr.

abr

avril

Apr.

apr.

maio

Mai

mayo

mai

May

magg.

jun.

Juni

jun.

juin

June

giugno

jul.

Juli

jul.

juil.

July

luglio

ago.

Aug.

agosto

août

Aug.

ag.

set.

Sept.

sept.

sept.

Sept.

sett.

out.

Okt.

oct.

oct.

Oct.

ott.

nov.

Nov.

nov.

nov.

Nov.

nov.

dez.

Dez.

dic.

déc.

Dec.

dic.

Exemplos:
DREHER, Ana Maria. Petrologia dos rodingitos da Mina de Cana Brava, Goiás. Revista
Brasileira de Geociências, São Paulo, v.15, n.2, p. 178-79, jun. 1985. Resumos de Teses.

BERGE, J. W; JOHANSSON, K; JACK, J. Geology and origin of the hematite ores of the Nimba
Range, Liberia. Economic Geology, Lancaster, v.72, n.4, p. 582-607, Jun./Jul. 1977.
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Nota
Se a publicação indicar, em lugar dos meses, as estações do ano ou as divisões do
ano em trimestres, semestres etc., transcrevem-se os primeiros, tais como, figuram no
documento e abreviam-se os últimos.
Exemplos:
FLEISNER, A. Hacia uma teoria de la referencia para los términos de magnitudes físicas.
Revista Latinoamericana de Filosofia, Buenos Aires, v. 37, n. 2, p. 5-34, primavera 2011.

FAÏTA, Daniel. Langage, activité, organisateurs de l’activité. Revista Gragoatá, Niterói, n. 20,
p. 9-27, 1. sem. 2006.

12.7 Descrição física
Pode-se registrar o número da última página, folha ou coluna de cada seqüência,
respeitando-se a forma encontrada (letras, algarismos romanos e arábicos).
Exemplos:
SIQUEIRA, Ricardo. Brasil Geológico = Geological Brazil. Rio de Janeiro: Luminatti Ed.,
2008. 207 p.

Nota
Quando o documento apresentar apenas uma unidade física, ou seja, um volume,
indica-se o número total de páginas ou folhas, seguido da abreviatura p. ou f.
Exemplos:
CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Portfolio, tecnologia e produtos em
geoprocessamento: 1999. Belo Horizonte, 1999. 52 p.

CAMPOS, Antonio Rodrigues de. Tecnologia de utilização de turfa. Rio de Janeiro: CETEM,
[198-]. 41 f.
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Nota
Em caso de mais de um volume, indica-se a quantidade de volumes, seguida da
abreviatura v.
Exemplos:
CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Projeto Aerogeofísico Sudeste de Roraima:
relatório final do levantamento e processamento dos dados magnetométricos e
gamaespectométricos. Rio de Janeiro: Prospectors Aerolevantamentos e Sistemas, 2010. 14 v.

COOK, Peter John (Ed.) et al. Phosphate deposits of the world. Cambridge: Cambridge
University Press, 1986-1990. 3 v.

Nota
Se o número de volumes bibliográficos diferir da quantidade de volumes físicos,
indica-se primeiro o número de volumes bibliográficos, seguido do número de volumes
físicos.
Exemplos:
CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Projeto Aerogeofísico Centro-Sudoeste do
Ceará: relatório final do levantamento e processamento dos dados magnetométricos e
gamaespectrométricos. Rio de Janeiro: Prospectors Aerolevantamentos e Sistemas, 2010. 14
v. em 15.

CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Levantamento Aerogeofísico do Estado de
Mato Grosso, área 2: relatório final do levantamento e processamento dos dados
magnetométricos e gamaespectrométricos. Rio de Janeiro: LASA Engenharia e Prospecções;
Prospectors Aerolevantamentos e Sistemas, 2008. 27 v. em 28. Programa Geologia do Brasil PGB.
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Nota
Ao se referenciar partes de uma publicação, mencionam-se os números das folhas ou
páginas inicial e final, precedidos da abreviatura f. ou p., ou indica-se o número do
volume, precedido da abreviatura v., ou outra forma de individualizar a parte
referenciada.
Exemplos:
RAHAL, Fábio Gomide; VALARELLI, José Vicente. Termofosfato potássico fundido obtido com
matérias primas do NE. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 36., 1990, Natal.
Boletim de Resumos. Natal: SBG - Núcleo Nordeste, 1990. p. 143-144.

JASPER, André et al. Análise de carvão vegetal como evidência direta de paleoincêndios
vegetacionais: registros no permiano da bacia do Paraná. In: CARVALHO, Ismar de Souza
(Ed.) et al. Paleontologia: cenários de vida. Rio de janeiro: Interciência, 2011. v. 4, p. 23-32, il.

Nota
Quando a publicação não for paginada ou a numeração das páginas for irregular,
indica-se esta característica.
Exemplos:
KLEIN, Evandro Luiz. Relatório de viagem a Antofagasta, Chile: participação no SGA2011:
let's talk ore deposits. Belém: CPRM, 2011. Não paginado.

CÓDIGO de catalogação anglo-americano. 2.ed. rev. 2002. São Paulo: FEBAB; Imprensa
Oficial do Estado de São Paulo, 2004. Paginação irregular.
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12.8 Ilustrações
Utilizar a abreviatura il. para ilustrações e il. color. para ilustrações coloridas.
Exemplos:
TOWNSEND, Carl; TOWNSEND, Sandy. Ventura dicas e técnicas. Rio de Janeiro: Ciência
Moderna, 1989. 381 p. il.

MELLO, Ivan Sergio de Cavalcanti et al. Atlas de matérias-primas minerais cerâmicas do
nordeste brasileiro. São Paulo: CPRM, 2011. 184 p. il. color.

12.9 Séries e coleções
No final da referência, pode ser incluída a série ou coleção. Indicam-se, entre
parênteses, os títulos das séries e coleções, separados por vírgula, da numeração em
algarismos arábicos, se houver.
Exemplos:
TEIXEIRA, Wilson; LINSKER, Roberto. Chapada Diamantina: águas no sertão. São Paulo:
Terra Virgem, 2005. 160 p. il. (Tempos do Brasil).

GUERRA, Antonio Teixeira. Dicionário geológico geomorfológico. 6a ed. rev. e atual. Rio
de Janeiro: IBGE, 1980. 446 p. (Biblioteca Geográfica Brasileira. Série A, 21).

12.10 Notas
Sempre que necessários à identificação da obra, devem ser incluídas notas com
informações complementares, ao final da referência, sem destaque tipográfico.
Exemplos:
HERMELIN, Michel (Ed.). Entorno natural de 17 ciudades de Colombia. Medellín: Fondo
Editorial Universidad EAFIT, 2007. 342 p. Acompanha 1 CD-ROM com os mapas coloridos.
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Nota
Nas teses, dissertações ou outros trabalhos acadêmicos devem ser indicados em nota
o tipo de documento (tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso etc.), o grau, a
vinculação acadêmica, o local e a data da defesa, mencionada na folha de aprovação,
se houver.
Exemplos:
NOSSA, Tereza Cristina Bittencourt. Avaliação da vulnerabilidade do aquífero cárstico
Salitre, Bahia, através de análises hidroquímicas, isotópicas e aplicação da metodologia
COP. 2011. 1 CD-ROM. Tese (Doutorado)-Instituto de Geociências, Universidade Federal da
Bahia, Salvador, 2011.

SOUZA, Miguel Martins de. Principais depósitos secundários auríferos na Amazônia
ocidental. Ouro Preto: CIEG, 1992. 52 f. il. Trabalho de conclusão de curso (Especialização
em Metalogenia do Ouro)-Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto,
1992.
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13 Sinais e convenções
13.1 Pontuação
Aspas ("...")
Indicam transcrições de citações diretas, literais ou textuais.
Aspas simples (‘ ... ’)
Substituem as aspas existentes nas citações diretas, literais ou textuais (no caso de citação de
citação).
Asterisco ( * )
Indica uma chamada para uma nota de rodapé.
Barra Transversal
A barra transversal é usada entre números e datas de fascículos não seqüenciais. Exemplo:
7/9, 1979/1981
Colchetes [ ]
São usados para indicar os elementos de referência, que não aparecem na obra referenciada,
porém são conhecidos.
Exemplo: [1991]
Os colchetes [...] indicam acréscimo e/ou explicações julgadas importantes para a compreensão
do texto citado. Podem também ser usados para:
[...] omissão de palavras ou frases que estão incluídas no texto original, mas cuja transcrição é
julgada desnecessária;
[sic] existência de erro no texto citado, é colocado imediatamente após o erro;
[ ? ] algo que suscita dúvidas no texto citado;[ ! ] algo que se queira enfatizar no texto citado.
Dois pontos
Os dois pontos são usados antes do subtítulo, antes da editora e depois do termo In:
Grifo [____]
Destaca trechos da citação literal. Logo após usá-lo deve-se colocar entre colchetes, a
expressão grifo nosso [grifo nosso].
Hífen É utilizado entre páginas e, entre datas de fascículos seqüenciais.
Exemplo: 10 -15; 1998 -1999
Parênteses ( )
São usados para indicar série, grau (nas monografias de conclusão de curso de especialização,
teses e dissertações) e para o título que caracteriza a função e/ou responsabilidade, de forma
abreviada.
Exemplos:
Coord., Org., Comp.
BOSI, Alfredo (Org.)
Ponto
Usa-se ponto após o nome do autor/autores, após o título, edição e no final da referência;
Ponto vírgula e espaço
Ponto e vírgula seguido de espaço é usado para separar os autores;
Reticências
São usadas para indicar supressão de títulos.
Exemplo: Anais...
Vírgula
A vírgula é usada após o sobrenome dos autores, após a editora, entre o volume e o número,
páginas da revista e após o título da revista;
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14. Glossário de expressões latinas
Apud
Citado por. Citação de citação de trabalhos ou documentos não consultados, mas citados em
outra obra efetivamente consultada.
Et al.
E outros. Essa expressão é usada quando a obra tem mais de três autores.
Ibid. (Ibidem)
Na mesma obra. Usa-se quando for necessário citar a mesma obra referenciada anteriormente.
Havendo mudança de página, acrescenta-se a indicação da mesma.
Id. (Idem)
Do mesmo autor. Emprega-se para citar um autor anteriormente referenciado.
In
Para referenciar parte ou capítulo de uma obra.
Op. cit. (Opus citatum)
Na obra citada. Usado para mencionar outra página de uma obra anteriormente citada, havendo
intercalação de diferentes referências.
É usada em seguida ao nome do autor, referindo-se à obra citada anteriormente, na mesma
página, quando houver intercalação de uma ou mais notas, ou na mesma lista bibliográfica.
Passim (aqui e ali)
Em vários trechos ou passagens. Usa-se quando se tornar impossível mencionar todas as
páginas de que foram retiradas as idéias do autor.
Sic. (assim mesmo, desta maneira)
É usada para destacar erros gráficos ou de outra natureza, informando ao leitor que estava
assim mesmo, no texto original.
Sine loco [S.l.]
Usado quando o local de publicação do documento não for mencionado.
Sine nomine [s.n.]
Usado quando a editora do documento não for citada.
Listagem
A listagem deve ser ordenada em ordem alfabética de entrada, em listagem única, para todo tipo
de documento.
A lista é escrita em caixa alta e baixa, alinhamento esquerdo, entrelinhas simples, e duas
entrelinhas simples entre os documentos referenciados. Toda vez que um título terminar com
‘?”, “!” ou outro símbolo, é necessário inserir um ponto final “.”.
Exemplo “Crise econômica no Brasil: omissão do governo?.”
Recurso Tipográfico
O recurso tipográfico (negrito, grifo ou itálico) para destacar o elemento título deverá ser o
mesmo escolhido, em toda a listagem, para padronização. Se usar elementos complementares,
isto é, os não essenciais, esses elementos devem ser incluídos em todas as referências da lista.

CPRM - Serviço Geológico do Brasil

Rede de Bibliotecas Ametista

30

Guia de Referências
15 Para saber mais:
Relação de termos disponível em: < http://ppgci.eci.ufmg.br/normalizacao/?Gloss%E1rio >
Acesso em: 27 fev.2012
Abreviatura
Representação de uma palavra ou locução por meio de alguma(s) de suas sílabas ou letras.
Agradecimento(s)
Texto onde o autor faz agradecimentos àqueles que contribuíram de maneira relevante à elaboração
do trabalho/publicação.
Alínea
Cada uma das divisões de um documento, indicada por uma letra minúscula seguida de parênteses.
Anexo
Texto ou documento não elaborado pelo autor, que serve de fundamentação, comprovação e
ilustração.
Apêndice
Texto ou documento elaborado pelo autor, a fim de complementar sua argumentação, sem prejuízo da
unidade nuclear do trabalho.
Artigo científico
Parte de uma publicação com autoria declarada, que apresenta e discute idéias, métodos, técnicas,
processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento.
Artigo de revisão
Parte de uma publicação que resume, analisa e discute informações já publicadas.
Artigo original
Parte de uma publicação que apresenta temas ou abordagens originais.
Autor(es) entidade(s)
Instituição(ões), organização(ões), empresa(s), comitê(s), comissão(ões), evento(s), entre outros,
responsável(eis) por publicações em que não se distingue autoria pessoal.
Autor(es)
Pessoa(s) física(s) responsável(eis) pela criação do conteúdo intelectual ou artístico de um documento.
Cabeçalho composto
Cabeçalho formado por duas ou mais palavras ou símbolos, dos quais, pelo menos o primeiro, tem um
significado próprio ou independente.
Cabeçalho simples
Cabeçalho formado de uma só palavra ou símbolo.
Cabeçalho
Nome, frase, expressão ou iniciais, colocados no alto de um registro bibliográfico, para dar um ponto
de acesso em catálogos, listas e outros suportes.
Cabeçalho
Palavra(s) ou símbolo(s) que determina(m) a entrada.
Caderno
Folha impressa, anverso e verso, que, depois de dobrada, resulta em 4, 8, 16, 32 ou 64 páginas.
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Capa
Proteção externa do trabalho e sobre a qual se imprimem as informações indispensáveis à sua
identificação. Revestimento externo, de material flexível (brochura) ou rígido (cartonado ou
encadernado). A primeira e a quarta capa são as faces externas da publicação. A segunda e a terceira
capa são as faces internas ou verso da primeira e quarta capa, respectivamente.
Capítulo, seção ou parte
Divisão de um documento, numerado ou não.
Citação: Menção, no texto, de uma informação extraída de outra fonte.
Citação de citação
Citação direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao original.
Citação direta
Transcrição textual de parte da obra de um autor consultado.
Citação indireta
Texto baseado na obra do autor consultado.
Coleção
Conjunto limitado de itens, de um ou diversos autores reunidos sob um título comum,
podendo cada item ter título próprio.
Colofão
Indicação, no final do livro ou folheto, do nome do impressor, local e data da impressão e
eventualmente, outras características tipográficas da obra.
Comissão editorial, técnica ou científica
Grupo de pessoas responsáveis pela seleção de textos a serem publicados, que se enquadram na
política editorial estabelecida pelo conselho editorial.
Conselho editorial
Grupo de pessoas encarregadas de elaborar as diretrizes, estabelecendo o perfil político-filosóficoeditorial da publicação.
Conteúdo corrente
Apresentação de novos artigos a cada fascículo.
Crédito
Indicação dos nomes pessoais ou institucionais e da natureza da participação intelectual, artística,
técnica ou administrativa de colaboração na elaboração da publicação.
Dados internacionais de catalogação-na-publicação
Recurso técnico que registra as informações bibliográficas que identificam a publicação na sua
situação atual e anterior, incluindo o Número Internacional Normalizado (ISBN).
Data
Indicação do ano, mês e dia, quando houver, da publicação.
Dedicatória
Texto em que o(s) autor(es) presta(m) homenagem e/ou dedica(m) seu trabalho.
Descrição bibliográfica
Registro de elementos bibliográficos de um documento, com o intuito de identificá-lo e distingui-lo de
outros.
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Direito autoral (copirraite)
Proteção legal que o autor ou responsável – pessoa física ou jurídica – tem sobre a sua produção
intelectual, científica, técnica, cultural ou artística.
Dissertação
Documento que representa o resultado de um trabalho experimental ou exposição de um estudo
científico retrospectivo, de tema único e bem delimitado em sua extensão, com o objetivo de reunir,
analisar e interpretar informações. Deve evidenciar o conhecimento de literatura existente sobre o
assunto e a capacidade de sistematização do candidato. É feito sob a coordenação de um orientador
(doutor), visando a obtenção do título de mestre.
Documento
Qualquer suporte que contenha informação registrada, formando uma unidade, que possa servir para
consulta, estudo ou prova. Inclui impressos, manuscritos, registros audiovisuais, sonoros, magnéticos
e eletrônicos, entre outros.
Edição
Todos os exemplares produzidos a partir de um original ou matriz. Pertencem à mesma edição de uma
publicação todas as suas impressões, reimpressões, tiragens etc., produzidas diretamente ou por
outros métodos, sem modificações, independentemente do período decorrido desde a primeira
publicação.
Editor
Responsável pela direção da publicação.
Editora
Casa publicadora, pessoa(s) ou instituição(ões) responsável(eis) pela produção editorial. Conforme o
suporte documental, outras denominações são utilizadas: produtora (para imagens em movimento),
gravadora (para registros sonoros), entre outras.
Editoração
Preparação de originais para publicação, segundo critérios específicos.
Editorial
Texto onde o editor ou redator apresenta o conteúdo do fascículo, alterações nos objetivos e na forma
da publicação, mudanças no corpo editorial e outras que se tornarem necessárias.
Elementos pós-textuais
Elementos que complementam o trabalho.
Elementos pré-textuais
Elementos que antecedem o texto com informações que ajudam na identificação e utilização.
Elementos textuais
Parte do trabalho em que é exposta a matéria.
Encarte
Folha ou caderno, em geral de papel ou formato diferente, contendo ou não ilustrações, intercalado no
miolo, sem ser incluído na numeração.
Entidade
Instituição, sociedade, pessoa jurídica estabelecida para fins específicos.
Entrada
Elemento levado em consideração para determinar a ordenação, tal como um nome, um cabeçalho,
um título. A entrada pode ser simples, composta ou complex a.
Registro de um cabeçalho em catálogos, listas e outros suportes.
Unidade do índice que consiste em cabeçalho indicativo de sua localização no texto.
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Entrada complexa
Entrada constituída por uma parte principal inicial, que pode ser simples ou composta, seguida de uma
ou mais partes secundárias, separadas por um sinal gráfico (vírgula, ponto traço, etc.), que se
destinam a esclarecer ou restringir o sentido da entrada principal.
Entrada composta
Entrada constituída por duas ou mais palavras.
Entrada simples: Entrada constituída de uma só palavra.
Epígrafe
Texto em que o autor apresenta uma citação, seguida de indicação de autoria, relacionada com a
matéria tratada no corpo do trabalho; também chamada de dístico.
Equipe editorial
Elementos que colaboram na produção formal da obra, tais como: editor responsável, revisor,
diagramador, desenhista, fotógrafo, ilustrador, coordenador.
Errata
Lista de páginas, folhas e linhas em que ocorrem erros, seguidas das devidas correções. Apresenta-se
quase sempre em papel avulso ou encartado, acrescido ao trabalho/publicação depois de impresso,
com exemplos etc., na ordem de sua ocorrência.
Falsa folha de rosto
Folha opcional que antecede a folha de rosto, também chamada de olho e ante-rosto; também
chamada de falso frontispício ou ante-rosto ou olho.
Fascículo
Unidade da publicação.
Ficha catalográfica
Registro dos elementos bibliográficos de um documento, com o intuito de identificá-lo e extinguí-lo dos
demais
Folha de aprovação
Folha que contém os elementos essenciais à aprovação do trabalho.
Folha de rosto
Folha que contém os elementos essenciais à identificação do trabalho/publicação, também chamada
de rosto; também chamado de frontispício ou portada.
Folhas de guarda
Folhas dobradas ao meio e coladas no começo e no fim do livro, para prender o miolo às capas duras;
também chamadas de guardas.
Folheto
Publicação não periódica que contém no mínimo cinco e no máximo 49 páginas, excluídas as capas e
que é objeto de Número Internacional Normalizado para Livro (ISBN).
Fonte de título
Local na publicação seriada de onde se obtém o título-chave.
Glossário
Lista em ordem alfabética de palavras ou expressões técnicas de uso restrito ou de sentido obscuro,
utilizadas no texto, acompanhadas das respectivas definições. Relação de palavras ou expressões
técnicas de uso restrito ou de sentido obscuro, utilizadas no texto, acompanhadas das respectivas
definições.
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Goteira
Concavidade formada pelo corte das folhas, à frente dos livros ou folhetos que tenham o dorso
arredondado, em oposição, portanto, à lombada; também chamada de canal ou canelura.
Ilustração
Desenho, gravura, imagem que acompanha um texto.
Indicador
Projeção de cavidade na lateral direita das folhas do livro ou folheto, para destacar letras, números ou
outros elementos.
Indicativo de seção
Número ou grupo numérico que antecede cada seção do documento.
Indicativo
Número(s), da(s) página(s) ou outra(s) indicação(ões) especificada(s), do local onde os itens podem
ser localizados no texto.
Índice
Lista de palavras ou frases, ordenadas segundo determinado critério, que localiza e remete para as
informações contidas no texto.
Instruções editoriais para os autores
Esclarecimentos quanto ao campo de atuação, aos objetivos, bem como exigências quanto à
apresentação, à formatação e ao suporte físico dos originais destinados à publicação.
Legenda
Texto explicativo redigido de forma clara, concisa e sem ambigüidade, para descrever uma ilustração,
tabela, quadro etc.
Legenda bibliográfica
Conjunto de elementos destinados à identificação de um fascículo e/ou volume da publicação e dos
artigos nela contidos.
Lista
Enumeração de elementos selecionados do texto, tais como datas, ilustrações,
Livro
Publicação não periódica que contém um total superior a 49 páginas, excluídas as capas, e que é
objeto de Número Internacional Normalizado para Livro (ISBN).
Local
Cidade onde está estabelecida a editora.
Lombada
Parte da capa do trabalho que reúne as margens internas ou dobra das folhas, sejam elas costuradas,
grampeadas, coladas ou mantidas juntas de outra maneira; também chamada de dorso.
Mancha: Área de grafismo de um leiaute ou página, também chamada mancha gráfica.
Marcador
Fita presa entre o miolo e a lombada do livro ou folheto, para marcar a folha de leitura.
Miolo
Conjunto de folhas, reunidas quase sempre em cadernos, que formam o corpo da publicação.
Monografia
Item não seriado, isto é, item completo, constituído de uma só parte, ou que se pretende completar em
um número preestabelecido de partes separadas.
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Nome autoral
Nome adotado pelo autor para fins de publicação.
Nota
Indicação, observação ou aditamento ao texto feita pelo autor e/ou tradutor e/ou editor.
Nota de referência
Nota que indica fontes consultadas ou remete a outras partes da obra onde o assunto foi abordado.
Nota de rodapé
Indicação, observação ou aditamento ao texto feito pelo autor, tradutor ou editor, podendo também
aparecer na margem esquerda ou direita da mancha gráfica.
Nota explicativa
Nota usada para comentários, esclarecimentos ou explanações, que não possam ser incluídos no
texto.
Número especial
Unidade da publicação que aborda um assunto específico; também chamado de edição especial.
Número especial dependente
Aquele que utiliza o mesmo título, a mesma numeração (volume, fascículo, mês, ano) e o mesmo
código ISSN, porém com paginação própria.
Orelha
Cada uma das extremidades da sobrecapa ou da capa do livro, dobrada para dentro e, em geral, com
texto sobre o autor ou o livro.
Original
Conjunto de elementos textos, tabelas, figuras, etc. que compõem uma obra, destinado à editoração.
Texto em sua forma específica, tal e qual foi produzido por seu autor na língua que lhe é própria.
Página
Uma das duas faces da folha; lado de uma folha.
Página capitular
Página de abertura das unidades maiores do texto (partes e capítulos com apresentação gráfica
uniforme ao longo do texto).
Palavra-chave
Palavra representativa do conteúdo do documento, escolhida em vocabulário controlado.
Periodicidade
Intervalo de tempo entre a publicação sucessiva dos fascículos de um mesmo título de publicação.
Quando editado regularmente, o periódico pode ser diário, semanal, quinzenal ou bimensal, mensal,
bimestral, trimestral, semestral, anual, bienal, trienal etc.
Posfácio
Matéria informativa ou explicativa, posterior à conclusão do texto que, de alguma forma, altere ou
confirme o conteúdo do mesmo.
Prefácio
Texto de esclarecimento, justificação ou comentário, escrito por outra pessoa, também chamado de
apresentação quando escrito pelo próprio autor.
Primeira edição
Primeira publicação de um original.
Projeto
Descrição da estrutura de um empreendimento a ser realizado.
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Projeto de pesquisa
Compreende uma das fases da pesquisa. É a descrição da sua estrutura.
Publicação
Conjunto de páginas impressas com a finalidade de divulgar informação.
Publicação oficial
Documento impresso por qualquer processo, convencional ou não, produzido e/ou editado sob a
responsabilidade, às expensas ou por ordem de qualquer entidade, seja da administração direta ou
indireta, nos níveis federal, estadual ou municipal.
Publicação periódica
Publicação em qualquer tipo de suporte, editada em unidades físicas sucessivas, com designações
numéricas e/ou cronológicas e destinada a ser continuada indefinidamente.
Publicação periódica científica impressa
Tipo de publicação seriada que se apresenta sob a forma de revista, boletim, anuário etc., editada em
fascículos, com designação numérica e/ou cronológica, em intervalos pré-fixados (periodicidade), por
tempo indeterminado, com a colaboração, em geral, de diversas pessoas, tratando de assuntos
diversos dentro de uma política editorial definida, e que é objeto de Número Internacional Normalizado
(ISSN).
Publicação seriada
Publicação, em qualquer suporte, editada em partes sucessivas, com conteúdo corrente, designação
numérica e/ou cronológica e destinada a ser continuada indefinidamente.
Reedição
Edição diferente da anterior, seja por modificações feitas no conteúdo, na forma de apresentação do
livro ou folheto (edição revista, ampliada, atualizada etc.) ou seja por mudança de editor. Cada
reedição recebe um número de ordem: 2ª edição, 3ª edição etc.
Referências
Conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento, que permite sua
identificação individual.
Reimpressão
Nova impressão de um livro ou folheto, sem modificações no conteúdo ou na forma de apresentação
(exceto correções de erros de composição ou impressão), não constituindo nova edição.
Relatório técnico-científico
Documento que relata formalmente os resultados ou progressos obtidos em investigação de pesquisa
e desenvolvimento ou que se descreve a situação de uma questão técnica ou científica. O relatório
técnico-científico apresenta, sistematicamente, informação suficiente para um leitor qualificado, traça
conclusões e faz recomendações. É estabelecido em função e sob a responsabilidade de um
organismo ou de pessoa a quem será submetido.
Remissiva
Indicação que remete de um cabeçalho ou sub-cabeçalho para outro, através das expressões ver ou
ver também.
Remissiva ver também
Indicação que amplia as opções de consulta, remetendo a cabeçalhos correlatos.
Remissiva ver
Indicação que elimina uma forma de cabeçalho, remetendo ao cabeçalho adotado.
Resumo crítico
Resumo redigido por especialistas com análise crítica de um documento.
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Resumo em língua estrangeira
Versão do resumo para idioma de divulgação internacional.
Resumo em língua vernácula
Apresentação concisa dos pontos relevantes de um texto, fornecendo uma visão rápida e clara do
conteúdo e das conclusões do trabalho.
Resumo indicativo
Indica apenas os pontos principais do documento, não apresentando dados qualitativos, quantitativos
etc. De modo geral, não dispensa a consulta ao original.
Resumo informativo
Informa ao leitor finalidades, metodologia, resultados e conclusões do documento, de tal forma que
este possa, inclusive, dispensar a consulta ao original.
Resumo
Apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento.
Revisão de originais
Normalização ortográfica, gramatical, literária e de padrões institucionais, aplicando-se as técnicas
editoriais e marcações para uniformizar o texto como um todo. Também denominada como
copidesque.
Revisão de provas
Elementos gráficos que indicam convencionalmente as marcações de erros no texto.
Seção primária
Principal divisão do texto de um documento.
Seção secundária, terciária, quaternária, quinária
Divisão do texto de uma seção primária, secundária, terciária, quaternária, respectivamente.
Seção: Parte em que se divide o texto de um documento, que contém as matérias consideradas afins
na exposição ordenada do assunto.
Separata
Publicação de parte de um trabalho (artigo de periódico, capítulo de livro, colaborações em 74
coletâneas etc.), mantendo exatamente as mesmas características tipográficas e de formatação da
obra original, que recebe uma capa, com as respectivas informações que a vinculam ao todo, e a
expressão ? Separata de? em evidência. As separatas são utilizadas para distribuição pelo próprio
autor da parte, ou pelo editor.
Série
Conjunto ilimitado de itens, sobre um tema específico, com autores e títulos próprios, reunidos sob um
título comum.
Sigla
Reunião das letras iniciais dos vocábulos fundamentais de uma denominação ou título.
Símbolo
Sinal que substitui o nome de uma coisa ou de uma ação.
Símbolos e sinais
Elementos gráficos que indicam convencionalmente as marcações de erro no texto.
Sobrecapa
Cobertura solta, em geral de papel, que protege a capa da publicação.
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Subalínea
Subdivisão de uma alínea.
Subtítulo
Informações apresentadas em seguida ao título, visando esclarecê-lo ou complementá-lo, de acordo
com o conteúdo do item/publicação.
Sumário
Enumeração das principais divisões, seções ou outras partes do trabalho/publicação, na mesma ordem
e grafia em que a matéria nele se sucede.
Suplemento
Documento que se adiciona a outro para ampliá-lo ou aperfeiçoá-lo, podendo ser editado com
periodicidade e/ou numeração própria.
Tese
Documento que representa o resultado de um trabalho experimental ou exposição de um estudo
científico de tema único e bem delimitado. Deve ser elaborado com base em investigação original,
constituindo-se em real contribuição para a especialidade em questão. É feito sob a coordenação de
um orientador (doutor) e visa a obtenção do título de doutor, ou similar.
Tiragem
Total de exemplares impressos de cada fascículo de uma publicação.
Título
Palavra, expressão ou frase que designa o assunto ou o conteúdo de um item/publicação.
Título-chave
Forma em que se apresenta o título de uma publicação seriada em sua fonte de título e
inseparavelmente ligado ao seu ISSN.
Título corrente
Linha impressa ao alto de cada página do texto com a indicação do(s) nome(s) do(s) autor(es), do
título da publicação e do título do capítulo ou seção.
Título de lombada
Título do documento, abreviado ou não.
Trabalhos acadêmicos
Documento que representa o resultado de estudo, devendo expressar conhecimento do assunto
escolhido, que deve ser obrigatoriamente emanada da disciplina, módulo, estudo independente, curso,
programa e outros ministrados. Deve ser feito sob a coordenação de um orientador.
Trabalho de conclusão de curso – TCC,
Trabalho de Graduação interdisciplinar – TGI:
Trabalho de conclusão de curso de especialização e/ou aperfeiçoamento e outros):
Tradução
Substituição de matéria textual em uma língua (dita língua fonte) por matéria textual em outra (dita
língua meta).
Volume
Conjunto dos fascículos ou números da publicação. Unidade física da publicação.
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16 Normas de Interesse da Área de Informação e Docume ntação
• Abreviação de títulos de periódicos e publicações seriadas - 6032
• Análise de documentos - Determinação de assuntos e seleção de termos de indexação - 12676
• Arquivos - 9578
• Arquivos - Critérios de avaliação de documentos - 10519
• Artigos - Publicação periódica científica impressa - Apresentação 6022
• Citações em documentos - Apresentação - 10520
• Critérios de avaliação de documentos de arquivo -10519
• Editoração de traduções - 10526
• Folhetos e livros - Apresentação - 6029
• Guias de unidades informacionais - Elaboração - 10518
• Indexação - Determinação de assuntos e seleção de termos - 12676
• Índice - Apresentação - 6034
• ISBN - Numeração internacional para livro - 10521
• ISSN - Número Padrão Internacional para Publicações Seriadas - 10525
• Livros e folhetos - Apresentação - 6029
• Lombada - Apresentação - 12225
• Numeração internacional para livro - ISBN - 10521
• Numeração progressiva das seções de um documento escrito – Apresentação - 6024
• Número Padrão Internacional para Publicações Seriadas - ISSN - 10525
• Ordem alfabética - 6033
• Originais e provas - Revisão - 6025
• Periódicos - Artigo em publicação periódica científica impressa - Apresentação - 6022
• Periódicos - Científicos - Publicação impressa - Apresentação - 6021
• Periódicos - Títulos de - Abreviação - 6032
• Projeto de pesquisa - Apresentação - 15287
• Provas e originais - Revisão - 6025
• Publicações seriadas - Abreviação - 6032
• Referências - Elaboração - 6023
• Relatórios técnico-científicos - Apresentação - 10719
• Resumo – Apresentação - 6028
• Revisão de originais e provas - 6025
• Seções de um documento escrito - Numeração progressiva das - Apresentação - 6024
• Sumário - Apresentação - 6027
• Trabalhos acadêmicos - Apresentação Ver também Emenda nº 1 de 12/2005 - 14724
• Traduções - Editoração -10526
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17 Referências
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6022: informação e
documentação - artigo em publicação periódica científica impressa - apresentação. Rio de
Janeiro, 2003a.
______. Catálogo ABNT. Disponível em: <http://www.abntcatalogo.com.br/>. Acessado em
29 fev. 2012.
______. NBR 6023: informação e documentação – referências – elaboração. Rio de Janeiro,
2002. 24 p.
______. NBR 6024: informação e documentação: numeração progressiva das seções de um
documento escrito: apresentação. Rio de Janeiro, 2003a. 3 p.
______. NBR 6027: informação e documentação: sumário: apresentação. Rio de Janeiro,
2003b. 2 p.
______. NBR 6028: informação e documentação: resumo – apresentação. Rio de Janeiro,
2003. 2 p.
______. NBR 10520: informação e documentação: citações em documentos: apresentação.
Rio de Janeiro, 2002a. 7 p.
______. NBR 12225: informação e documentação: lombada: apresentação. Rio de Janeiro,
2004. 3 p.
______. NBR 14724: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio
de Janeiro, 2005. 9 p.
______. NBR 15287: informação e documentação - projeto de pesquisa - apresentação. Rio
de Janeiro, 2011b.
FREIRE, Tania; PINHEIRO, Marilucia Ribeiro. Referências e citações bibliográficas: guia
prático com exemplos em Geociências. Rio de Janeiro: CPRM, DIDOTE, 2002. 26 p. (Serie
Orientar, 1).
GODOI, Alda Tenório Coelho A. et al. Guia de Normalização ABNT para Referências e
Citações. Campinas, UNICAMP, 2008. 48 p. Disponível em:
<http://www.bibli.fae.unicamp.br/download/apostila_abnt.pdf> Acessado em: 27 fev. 2012.
MANUAL de Normalização para o NITEG e o PPGCI da ECI- UFMG. Disponível
em: <http://ppgci.eci.ufmg.br/normalizacao/?Gloss%E1rio> Acessado em: 27 fev. 2012.
MENDES, Maria Tereza Reis. Apostila NBR 6023/2002: referências. Rio de Janeiro: [s.n.,
2004?]. 38 f.
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Rede Ametista
Belém – Bibl. Nelma Ribeiro - bibliotecabe@cprm.gov.br
Tel.: (091) 3182-1313 Fax: (091) 3276-4020
Belo Horizonte - Bibl. Maria Madalena C. Ferreira - bibliotecabh@cprm.gov.br
Tel.:(31) 3878-0300 Fax: (31) 3261-5585
Fortaleza – Bibl. Giovania Freire Barros - bibliotecafo@cprm.gov.br
Tel.: (85) 3878-0223 Fax: (85) 3246-1686
Goiânia - Bibl. Maria Gasparina de Lima - bibliotecago@cprm.gov.br
Tel.: (62) 3240-1424 / 3240-1400 - Fax: (62) 3240-1417
Manaus - Bibl. Jean Charles Racene S. Martins - bibliotecama@cprm.gov.br
Tel.:(92) 2126-0330 Fax: (92) 2126-0319
Porto Alegre - Bibl. Ana Lúcia B.F.Coelho - bibliotecapa@cprm.gov.br
Tel.:(51) 3406-7303 Fax: (51) 3233-7772
Porto Velho - Bibl. Terezinha de Jesus Foro - bibliotecapv@cprm.gov.br
Tel.: (69) 3901-3706 Fax: (69) 3229-5547
Recife - Bibl. Dalvanise Bezzerril - bibliotecare@cprm.gov.br
Tel.:(81) 3316-1454 / 3316-1457 Fax: (81) 3428-1511
Salvador - Bibl. Isabel Angela Matos - bibliotecasa@cprm.gov.br
Tel.:(71) 3230-9977 Fax: (71) 3371-4005
São Paulo - Bibl. Claudia Lopes - bibliotecasp@cprm.gov.br
Tel.:(11) 3775-5145 Fax: (11) 3256-8430
Teresina – Bibl. Mônica Cordulina da Silva - bibliotecate@cprm.gov.br
Tel: (86) 3222-4153 Fax: (86) 3222-4143

Biblioteca Octavio Barbosa
bibliotecarj@cprm.gov.br
http://www.cprm.gov.br/phl
seus@cprm.gov.br
Tel.: (21) 2295-5997 Fax: (21) 2295-5897
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