
nizo silvo jordim

,?.:?î'-ut - Acervo - fcc

I[///hil//,ilililililililililNililil\il[ilM

30900005074

ESTADO ATUAL DA DOCUMENTAçÃO cEOLOc tCA

}RASILEIRA - PROPOSTA DE UMA LINGUAGEM DE INDE

XAçAO ( THESAURUS) PARA O TRATAMENTO DA PRQ

DUçAO BTBLTOGRÁF|CA

orsseRraçÃo DE MESTRADo APRE
SENTADA Ao rNsTrruro oE ceogËN
CIAS DA UNIVERSIDADE OT SAO FAUIO

Orientodor

Prof. Dr. Andreí Dovino

sÃo PAULo

1978

) (]../
o

.: Bllt. 'tl t Etl.n 1'*'.1 ,*r'7 -

z1Y3 i,



AGRADECIMENTOS

Desejo expnessar minha gnatidão a diversas entidades e

pessoas r por terem contnibuído direta e indiretamente palra a rea
lização do presente tnabalho

Ao Pnof. Dn. André Davino, meu orientadon, sempre pne

sente na discussão e avaliação técnica da dissentação.
Ao Geólogo Guido Guidicini por ter sido o grancle incen

tivadon deste tnabalho.
Ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de

São Paulo S.A. IPT, atnavás da Diretoria da Divisão de Minas e

Geologia Aplicada-DMGAT êD nome de seu antigo e atual- diretores os

Geólogos Luiz Fnancisco Rielli Saragiotto e Ricardo Fernandes da

Silva, pela atenção que me dispensanam possibilitando a elaboração
dos trabalhos de pesquisa.

Reconhecimento especial- ã equipe do Grupo de Documenta

ção Científica da Divisão de Minas e Geologa Aplicada, particul-ar
mente na pessoa da Bibliotecária Marcia Regina Miglionato Saad

que me assessorou e onientou em todos os temas de Bibl-ioteconomia
que se fizenam necessánios.

Agnadeço ao Gnupo de Geomatemática da DMGA: €R particu
lan aos Geõlogos Saul Barisnik Suslick e .Iorge Kazuo Yamamoto pe

la imprescindível participação nos cálcul-os matemáticos e na ela
bonação do Thesaurus, na parte referente ã Geomatemática.

.A todas as Bibliotecas especializadas em Geologia do

País r €D nome de suas Bibliotecárias, pelas informações tão gen

tilrnente pnestadas.
Aos GeóIogos José Eduardo Siqueira Fanjall-at, Jairo de

Sant fAnna Taddeo e ao Engenheino Fernando F1ávio Marques de Almeida

pelas sugestões apresentadas.
Ao Senhor Pedno Antonio de Mouna pela cuidadosa datilo

grafia
Ao Senhor Artuno Enrique Prietro Ybars e equipe, pela

confecção das ilustrações.
Ao Senhon Enio Salviano de Almeida e equipe, pelos tr"a

balhos gnáficos



'tO homem é o intêrpnete da Natureza,
Apenas podenâ agír, e compreendez, na
nedida. em que tioez, obsenva.do a. OT

den da Nd.tuy e za , quez, pz,ã,tica. quev
teon'icanente. Foz'a est,a p ez, sp e c t¿üa
não hã,, nem conhecínento, nem poder,,

Francis Bacon
Novum Organum, Aforismo I



SUMÃRIO

AGRADECIMENTOS II
VI

I2
l4
l-9

z3

24
aa

âÊ

43

PR]METRA PARTE -
DA BIBLIOGRAPTA Ã CTENCIA .DA INFORMAçÂO . .... ,,. 2

I - HISTÓRICO . .. 3

II - 0S SERVrçOS DE INFORMAçÃO . . . 8

III - A LINGUAGEM DOCUMENTÃRIA .... 11

INTRODUçÃO

¡IISTÕRICO E

I
TT

ïïr
r1f

v

PROPOSTA DE

SÏSTEMA DE

,1

1. Tipos de Linguagem .,..
2. Thesauz,us ( Concl-us ão ) ...

IV - BIBLIOGRA|IA

- SEGUNDA PARTE .

EVoLUçÃO DA DOCUMENTAçÃ.O GEOLÚG]CA DO BRASIL ...
. PRTNCTPATS EVENTOS EM ORDEM CRONOLdGTCA
. BIBLTOTECAS ESPECIALTZADAS EM GEOLOGTA

. DOCUMENTAÇÃO GEOLÕGTCA DO BRASTL ....

. CONCLUSÃO

. BIBLÏOGRA|TA .. 44

. TERCEIRA PARTE .

l'uA LINGUAGEM DE INDEXAçÃO (..THESAUÃUS) PARA UM

INI'oRMAçÕËS GEOLÓGTCAS 47

. THESAURUS GEOLdGTCO 49

1, fndice Geol6gico 50

2. fndice Geográfico
3. fndice Cnonogeol6gico .. 59

4. O lhesøur.as Geo16gíco como Linguagem de

fndexação 60

II . BIBLIOGRAPIA TTTII!

coNc].usÄo E RECoMENDAçÃo ., ,..... 68

RE$uMo,rrrirrtrrrr iirrrrrrr.r 69

70

7Tr I r r i r r I I a t r I r ' r I t r ,-l"

rrr'r .rr.rr '...... 74

61

ANEXO T

ANEXO II.
ANEXO III

ANEXOS

,...r' rrr..r 75



Figura 1.1 -
Figuna 2.1 -
Quad:ro 1.1 -

Figura I.2 -

Figuna 2 .2. -

Iigura 3.2 -
Figuna 4.2 -
Figura 5.2 -

Tabela 1,2 -

Figuna l-. 3 -

Iiguna 2.3 -
Figura 3. 3 -
Tabela 1,3 -

ANEXo rV ....... l_31

ANEXO V .. 1I+1

fl¡orcr DAS TLUSTRAçOES

- PRIMEIRA PARTE -
Etapas de um .Serviço de fnformação . I
Linguagen de Indexação .,.. 1l
Comparação entre as etapas de uma bibl-ioteca 'e
de um Serviço de Informação , I0

- SEGUNDA PARTE .

Histogr.ama da pr:odução bibliogrãfica geológica
do Br"asil ....,. ....... 37

Cunva exponencial da pnodução bibliognáfica geo

16gica 3I
Mapeamentos geol6gicos executados - 1978 40

Mapeamentos geol-6qicos executados - 1978 41

Níve1 de conhecimento dos rnapeamentos geol6gicos

executados - f978 \2
Trabalhos apresentados nos congressos bnasi
leiros de geoì-ogia ..., ..,. .; 39

- TËRCE]RA PARTE .

fndice de geologia - distr"ibuição dos carnpos de

especiaÌizaçäo .. 52

Bnasil - Divisão Regional 57

Regiões Adninistrativas do estado de São Paufo. 58

Conparação a níve1 de municÍpios .. , 55



rft
I

TNTR0DUçÃ.0

Face a inexistência de obra sinilan em 1íngua pontuguesa
a presente dissertação visa pnopor um Thesauyus Geológico que possa
servir como linguagem de indexação palra um Serviço de Informações
Geol6gicas do B:ras i1.

Para mostrar a importância de seu es tabe leci¡nento em ter
mos de Biblioteconornia, a pnimeira parte deste t¡abalho abordaná sus

cintamente a evolução das técnicas b ib liote conômi cas que culminana¡n
com a adoção dos Thesa.uv'í como linguagem de indexação.

Por: outno lado o visando a aplicação do Thesauz,us propos
to ã documentação geológica do Bnasil- é apnesentad.o,na segunda par
te deste trabal-ho' um histórico evolutivo da Geologia ê uma

análise quantitativa da documentação geot6gica do Bnasil.
Na terceira e últina parte deste trabalho pnopöe-se a

estruturla do ?hesau!,us Geol6gico e apresenta-se as fontes bibLiogná
ficas utllizadas. Os fndices do Thesauþus são dados nos anexos.
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DA BTBLTOGRAFIA A CIÊNCIA DA TNFORMAçÃO

A Bibliografia surgiu da necessidade ' sentida pelo homem,

de inventaniar os livros.
Até o século passado ela conseguiu cumprir seus objeti

vos, isto é, contribuin pana o conhecimento dos livnos. Mas, a par
ti:r da metade do sécu1o, a produção gráfica tornou-se incontrotáve!
pelos métodos e processos tr"adicionais.

Foi então que surgiu a Documentação para I'r:emediar" o a

traso da Bibliografia e Biblioteconomia tradicionais ' no controle e

onganização da produção gráfica.
Entretanto ' a Documentação foí

novas condições que ocorriam no mundo e a

foi a Ciência da Informação.
A partir desta Ciência, surgiram os Serviços de Tnforma

ção. Estes, por: sua vezr necessitavam de linguagens básicas para seu

funcionamento, e umas das alternativas foi encontrado nos THESAURI'

O texto a seguir descreve, em linhas genais r essa evolu
ção e pnocura mostrar como 6 feito um THESAURUS e Ponque de sua uti
lização.

I

obrigada a se adaptar ãs

resultante desta adaptação



I - IITSTÓRICO

A palavra bihliografia vem do gt'e go BIBLIQN e ïRAPHIEN.II
vno e escnita. Posteriormente, a bibliografia passou a ser designada

como repent6r.io de títul-os.
A sua origem data do s6culo IT, com o m6dico gr"ego Galeno,

que escreveu a obra "DE LIBRIS PR,1PR.IIS LIBER", sendo a prlrneira eI
pressão da id6ia bibl-iográfica, Abnangendo l-7 capítuLos r distriÞutu
por" rnat6ria uns 500 trabathos. (-30 ).

Em quase toda a antiguidade clássica vanos encontrar a bi
bliografia mas ? sempre aparecendo sob as mais variadas denominações;

BTBLTOTECA, CATALOGUS, REPERTORIUM, INVENTARIAM, INDEX'

Na idade rnédia pnoliferaram as bibliogrrafias onomásticas

d.e assuntos rellgìososr Pois quase todas foram elaboradas nos mostei
ros, una vez que toda cul-tu:ra afi se concentrava,

Com a descoberta da imprensa, a bibliografia viu-se l-iber
tada de seus êmpecilhos r sendo o principal deJes a demora em ser dg

da a pub licidade.
Com o des envo lvirlento da tipografia, o rnaterial impresso

ganh.a volurne. e; com isso a bibliografia atinge maior irnpontância,
No século XVf aparece a primeina bilbiografia profana'

pois até er\tão todas enam religiosas, É a obra "ÐE MEDICINE CLARI|

|1BIPT1RLBUS" do m6dico e h.umanista Sinforio Çharnpier, 0 seu tra
balho .f,oí diyidido en cinco partes i

L - Antigos nrédicos e soberanos que exenceram a medicina;
2 - Fil,6sofos e eclesiásticos que exerceran ou escrevera$

soÞre medicina,
3 e 4 - Autores médicos da ltália¡

5 - Autores rnédicos da lrança, Espanha, Alernanha e Ingla
. tema.

Alnda nessa época sur"gem outras bibliognafias r cono o

IÌ'lDEx DE B)MA, onde se indexaram os lÌvros proibidos pela igreja.
A publicação de maio¡ lmportância que surgiu neste s6culo

foi .a,,BISLTOTHECA UNTYERSALTS SIVE CATALOSUE OMNIUM S CR IPTORUM

LÌCU)LETISSIMUS IN IRIBIJS LINGUIS LATINA, GRAECA ET HEBRAICA" de

Conrado Gennen Cl545), era a p::ine ina bibliognafia chamada universa!
classificava L2.000 ob?as pel-o nome do auton.(30)

. Durante o sãculo XVIII a bibtiografia aPnesenta o mesmo

aspecto t6cnico dos s6cul-os anterio::es. O nüne:ro de ob::as impressas



aumentou ions idenave lmente . Houve grande quantidade de ob::as bibl-io
g::áficas, muitas del-as excelentes r demonstrando que a bibliognàfia
havia alcançado a matu::idade. O assunto tratado é o ramo científico
príncipalnente a FÍsica: é o século de Galileu e Newton. Neste s6cu

l-o tem início a bíbliografia c::ítica
É ainda du?ante esse séculor que surge um novo tipo de pu

blicação: os peniódicos liter^ãrios e científicos. Informavam tudo o

que oconria nas ciências r nas letras e nas a?tes.
A Gazette de Fnance 6 o p:rimeira peri6dico Francês, pubti

cado e¡n l-631, Dedicava-se a informan os pnimeiros descob:rimentos da

cJ-rurgfa .

No s6cul-o XVIII a Europa conhecia pento de 165 peni6dicos.
Se o sõculo antenior foi cientifico, o sêculo XVIILapre

senta o gostô pelas viagens e pelos costumes dos povos. Ele começa a

r.eencontrar a histór.ia por meio da er.udição, dando enfâse a tudo que

se ::elacionasse com a civilização e cultuna. O s6cul-o XVTII na par"te

t6cnica, segue a t:radição do século anterio:r. Não surgiram obras de

grande vu1to, mas apnesentou-se um grande nrlmero de bibliografias em

quase todas especialidades. Na segunda metade deste s6cul-o a biblio
grafia abnange quase todos os campos de conhecimento.

No s6culo XIX a bibliografia toma a fonna definitiva, rne

Iho::a sua t6cnica e seu c arnpo de ação. Dent?o dessas normas surge a

id6Ìa da bibl-iografia inter"nacional; A pnirne ira obra neste gênero foi
o rtCatalogue of Scientific Papens - Ì867rr - puÞticado pela Royal
Soclety of London. ( 30 )

Ern flns deste s6cu1o sur.giu, na Europa, a Documentação, 4
té então a Bibl-iog:rafia havia conseguido cump::i:: o seu objetivo, '. ''s
to é, contnÌbui:r pa:ca o conhecimento dos livros. Mas a produção Cîê
fica tonnou-se incont::olãvel- pelos pl"ocessos e métodos rotineÍnos da

Bibl-iograf ia e Biblioteconomia tradicionais. Incontrolável tanto pg

1o eresclmento ext?aorldinário dessa produção como pe1-a sua complexi-
dade .

At6n de su::gi:rem livros e nevistas ern númeno cada vez
malon, apareceram outros documentos gráficos r resuLtantes de novos
processos de repnodução e irnpressâo.

Diante de u¡na p::oduçäo gráfica tão gnandé, quanto comple

xa, a BiÞì-iograf ia e-å B ib l-iotecono¡nia f al-hanam.

Com isso a Documentação su:rgiu pana nemediar o atraso da

Bibliognafia no controle e onganização da produçâo gnáfica.
, Quem meLhor definlu a distinção ent?e a Bibtiografia e a

Docurnentação foi Louise Noë1e Mal-clès r ao esc¡eveî que ttesta não ê



nais do que a Bibl-iografia ul-trapassada no seu conteúdo e .acèLe.rada
na sua marbha "1.

Ultrapassada no seu conteúdo porque passou a registnar e

resumín documentos gráficos de qualquer natuï'eza - em vez de apenas
refe¡enciar livros; aceJ-erada na sua marcha? po"qal" procurou marchan
com os fatos em vez de seguin atnãs deles, como a bibliografia tradi
cionaf.

A palav::a Documentação or.iginou-se dé documento, do tatim
documentwm = do cete = ensinar, ou seja o objeto de ensino e de trêns
missão de conhecimentos,

Foi cniada por PauI Otlet, pana designan a ciência e as

t6cnicas ge:rais do documento, (l)
' Empresta ao vocábulo documento um sentido mais amplo q.ue

ao termo.Iiv::o, compreendendo não só os textos manuscritos ou impres
sos, qual-quer que seja sua forma, assim como todos os sinais visuais,
auditivos, etc., suscetÍüeós, de transmiti¡ uma informaçåo. Sua con
ceituação clãssica, estabelecida pela Federação Internacional- d.e Dg

cumentação - ¡fD, era de que 'rDocumentação é a reunião, classific4ão
e dìstniÞulção de docunentos de todos os gêneros, em todos os domí
nlos da atividade humanai'

Essa definição foi poste:"iormente substituída pela Fede:ra

ção Internacional- de Documentação por "Documentação 6 a coleção, an
mazenagen, classificação, seleção, d.isseminaçäo e utilização de to
das as Lnformaçðes", Assim, a unidade documentária passou a ser a in
fornação e não o documento em si. C32).

. Essa substìtuição su:rgiu ern detrimento do aumento assusta
don de publ-icaç6es , pr:incipalmente após a 29 Guerra Mundial , "" qtr*i"
ocasionanam dois problemas:

- expJ-osão da infor.nação;
.- dificul-dade de comunicação devido a esta explosão.
Vá::Ìas tentativas surgiram a fi¡n de so3-ucionar" o pnoblema

da expl-osão da lnfonrnaçåo. E o que se o::iglneve destas tentatlyas e

ra o nasclmento de una nova ciência lnterdùs clpl. inar , enyol,vendo es
fo::ços de bibliotecários, 1-inglllstas e eientistas" do ' cornportamento
humano. Assin, essa nova ativlilade. começou a-Jer difetentes, nomes Êm pei.íodos

I - I-IALCLES, L.-N. Les sources du Travail b ib l iograph ique. Tome I:
Bibliographies gãnérales. Genève, E. DROZ¡ Li11e, Librairie,
Giard, 195, p.268.

2 - Linhas gerais de urna política a longo prazo, Haia, FID- 1960.01
(Pubt., nQ 325) r p. 9
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Isucessivos de tempo, mas exprimindo a mesma gana de funç6es; Documen

tação, Recupenaç5o da Infor?nação, Clências da Informação e finalmen-
te Ciência da Inforrnação, este úttlmo nome dado pelos pesquieador'es
que, vindos de namos específicos de ciência já reconhecidas como tal-t
começavam a estudan o pnoblema ìnforrnativo

A Ciência da Infonmação é nuìtas vezes confundida com In
forrnãtica, mas esta úl-tina de acordo com seu criadon Dneyfusl é o

tratarnento automático e nacìonaI da info:rmação consìderada como ba

se do conhecimento e da comunicaçãot',
En 1966, a pal-avra lnforrnãtlca surgiu colno.um:novo nome. parEr a

teoria da lnfornação científica e definida como "... â rdisciplina
cientfflca que investiga a estnutura e pnopniedades Cnåo conteúdo es

..2pecrf.aco) da tnformaçao caentr-tr-câ .,. "

O objetivo da Informática é desenvofver métodos e meios
6tiroos de ap:resentação, registno, col-eção, processarento anafÍtico-
-slntético, arqulvamento, ?ecuper:ação e disseminação da infonmação
cientÍfica.

A l¡fonmática pode ser demonstr"ada da seguinte for.ma:

Hornen + Máquìna + Info¡mação
Diyide-se en;
- Infor'¡nática formal ou analÍtica, o que procuna os algo

:rftmos mais adequados para o tratamento da info¡:mação j-
- Inforrnãtica sistemãtica e 1-6gica, que estuda a estrutu-

ra dos sistemas de ìnfo::mação n cornpreendendo os computa
dores e os operadones que cont?olarn seu funcionamento;

- Infor-nática física e tecnol6gica, que anal-isa os compo
nentes eletrônicos que entram na realização material dõË
sistemas de informação (Ha:rd ware) ¡

- Informática aplicada, que 6 utilizada na ad rinistração
de empr.esas de vários tipos e trata desde sua contabili
dade,- gerência de pessoai, até um tipo de gestão intã
grada em que todos os fluxos de infonmação são tratadoã
por um sistema informático (1).

A Ciência da fnformação, por sua vez, diz nespeito ao con
junto de conhecimentos humanos nel-ativos ã produção, coleção, armaze
namento, recuperação, reprodução, utilização e comunicação da infon-
mação. É á ciência que investiga as propriedades e o comportamento da

informaçäo, as forças que governarn o..fluxo..de ioformagãó:e os meios
de processan informação para acesso e utilização 6timas.

I - DREYFUS , P. L I informatique. ces tion, p. 240-1 r

2 - t'lIKAfLOV, A.I. & CHERNY, A., ciliarevskir R.S.
naqe for the Èheory of scientific information,
V, L?, n. 7¡ p. 7O-74, L967,

juin. 1962.

Informatlcs - n ekt

FID News BuLletin,
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Até o momento fal-ou-se em informação e documentos sem de

finÍ-Ios; a seguir 6 feita uma br.eve conceltuação comparatìva dos
mesmos.

Inforrnações são idéias e ocor::êncìas - fatos e atos. Do

cumentos são os negistros dessas idéias e ocorrências; Documentação
é gestão de papeis - registno - para recuperlar id6ias e ocorrências;
comunicação é troca de idóias; na Documentação a troca de idéias e.

fetÍva-se por meio de Documentos, Documento é fonte de Infonmação,
mas a Informação que se transmite sem Documento é assunto de Comuni
cação.

A Infonrnação é a substância da Comunicação. Nas ciências
da info:rmaçäo ou da Comunicação, a ênfase 6 ¿ada ä Cornunicação como

um processo fundamental e vital para os indivÍduos ¡ na Documentação
a ênfase recai na Inforrnação enquanto ¡epresenta o conteúdo de um

Documento. A Documentação envolve, igualmente, um p?ocesso, cujo ci
cl-o se completa na divulgação de documentos, veÍcul-os de f.nfonmação
que visam a Comunìcação, de rnodo a servir. de base ã ação,

O primeiro passo para a Documentação é o negistno de
qualquer id6ia ou ocon::ência, não importa a natureza desse registro,
de onde concfuin que todo documento se vincufa a uma Inforrnação, mas

nem toda fnfornação deve ser objeto de Documentação.
Informação e Documentação desenvolvem ações compÌenenta-

::es. 56 6 possível- informar sob:re aquilo que foi negistrafo, docg
rnentado, Pontanto, no campo das realizações práticas, qualquer Sen-
viço de l¡forrnação pressupõe um Serviço de Documentação.
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Ir - 0s sERVrçOs DE INFORMAçÃO

l

Assirn como nos últimos anos do sãculo passado a Documenta 
l

ção sungiu para nemediar o atraso da Bibtiognafia no controle . o"gã
nização da produção gnáfica, com o advento da Ciência da Informação, I

neste s6culo su:rgiram os Serviços de fnformação par:a acef e:rar e dina :

mizan os serviços realizados pelas Bibliotecas e Centros de Docu
mentação .

fsto pode ser constatado pel-a definição das etapas de um

Serviço de Informação e sua companação com os serviços de uma Biblio
teca dados a seguin na figura 1.1 e quadro l.L.

FIGURA 1.1.

ffi
¿¿t I ficas e de Produ- I ----..-

.- leão-orieemeutifíl \,/ | àação da Infonnaçãd 
I

t#r'rff.T / \ ttrH*,:ål(/ \l
f-.-.,-=*.t. *l
I 
rnrormacão 

I

h":::ffiîrJ
I sintético da I

t+-,'"""j-.c"\-l ï-tI longo termo da I -
I Tnformacão | 

(\-=--

(f) ARAÚJo, J.G. de. Recuperação e disseminação da informação. 1974.
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Proc es s amento

ene L rtrco-s lntetaco

Ar:rna zenager4

Re.cup eraç ão

Dis s emÍnação

É a etapa que vai deter'¡ninar o conterldo
acenyo r

Em um Senviço de Inforrnação cada gruPo de dg

dos registrados em um docurnento senã analisado
do ponto de vista do seu conteúdo. Os resul-ta-
dos de tal anáfise são bnevemente escritos ou

sintetizados atrav6s de notações especiais de

senvolvidas para se?em utilizadas em infor.ma

ção cientÍfica, ou baseadas em linþuagem natu
ral-.

O objetÍvo é assegu:ran que os dados :reunidos, o

cupando o menor espaço possível , estejam ar:ran
jados em um sistema ondenado, possibilitando u

rna nápida e fácil necuperação de todos os da

dos rel-evantes.

É o principal aspecto de um sistema de informa
ção, e consiste nuna s6nie de operações lógicas
que ga?antem o encontro da infonmação de que o

usuário necessita. Qualquen procedimento usado
para a realizaçåo desta tarefa, deve permiti:r a

:recuper.ação de dados que fornecerão uma respos
ta dir"eta ã pergunta do usuário, sem que nela
existam dados desnecessár.ios

É feita espeeialmente para um usuãrio ou grupo
de usuár'ios cujos perfis são conhecidos e p9

dem estar no sistema. A tarefa da disseminação
inclui a popularização das r.ealizações cientÍ-
ficas e técnicas, a divulgação da utitização
dos documentos e do impacto causado pelo senvi
ço de informação na ciência, tecnologia e eco
nornia.

do



QUADRo r. r-

COMPARAçÃO ENTRE AS ETAPAS DE UMA

BIBLIOTECA E DE UM SERVIçO DE INFORMAçÃO

ETAPAS BÏBLÏOTECA SERVIçO DE INFORMAÇÃO

aquJ_s r-ç ao

p rfo ces s amen to
anatÍtico-s in
t6t Íco

arlua z enagem

re cup.e nação

disserninação

processo subjetivo
:¡eal izado oelo b i
bliotecániå vis and6
urn público anônimo,

efaboracão de fi
chas Þ.rf aograïr-cas.

através da r consti
tuição de regis tro6,
genalmente fichá
rios , que pos s ibiti
tam uma ?ecuperaçao
l-irnitada dos dados
neles exìstentes.

pelo 
_ 

b ib l-iotecário
ou-Pe1o Pl?opnLo u
s uarr-o

através de fichá
nios, listas selã
cionadas, elabona
ção de pequenas bi
bJ-iogrrafias.

depende do tipo Ce ins
tituição, das neces s idã
des dos usuários, do aE
sunto ou missão do sis
tema, das pnopriedadeõ
da literatulla a ser se
lecionada.
aná1ise de cada 'grupo
de dados do docr-mento
do Donto de vista do
conteudo,
as s egu?alr que os dados
reunidos ocupando o me
nor. espaço poss Íve1 es
tejam arranjados em urn
sistema ondenado , possi
bilitando uma recuoeral
çao ràpida e facÍl de
todos os dados relevan-
tes (recuper"ação mul-ti
dimensional).
visa sempre a Lecupella-
ção da_informação re le
vante a per"gunta do u
s uãr io
pana deter.minado us uã
rio ou gnupo de usuã
rios, com al-to nívet dã
sel-etividade. Inclui
tarefas de divulgação
de realizações científi
cas e utifização de cã
nais de infonmação.

CII AßA0JOr J.G. de. Ìecuperação e dissenlnaçâo da înforr¡agão, t974.



IIT - A L]NGUAGEM DOCUMENTÁRTA

Todo Se:rviço de info¡mação necessita de uma linguagem de
cumentária.

Essa linguagem é chamada de linguagern de indexação. Con

siste em um vocabul-ánio utilizado pana indexar os documentos, isto 6,
da:r a estes os "nõtulosI' mais adequados para descrevell seu conteúdo,
no momento da entnad€. do documento no sisterna e, palfa indexar as pen
guntas, isto 6, posteriormente encontrar esses "rõtuLos na hona da
saída, com base nas perguntas ' fonmufadas .

Os documentos tratam de diversas idóias, espalhadas pelo
texto. Da mesma forna, as penguntas dos usuários se decompõem em cer
to númeno de id6ias,

A linguagem de indexação sellve de ponte entre a linguagern
dos documentos e das penguntas, conforne mostra a figura 2.J..

FIGURA 2.1.

Do cuîen to
S e 1e cionado

P ergun ta
Fonmu l ada

Linguagem de

Indexação
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Indexada
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I
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1- Tipos de Linguagem

Pana a indexação existem dois tipos de linguagem: natural
e a controLada.

O uso da linguagen natural- para a Indexação consiste na

busca de conceitos do documento e em registrá-ios . tdl e qua-l'alguns ser,vi

ços indexam seus documentos com ajuda de palavras que encontram no

pr6pri.o documento, e são utilizados pelo próprio autor para exprimin
seu pens amento .

.Iá no caso do uso da J-inguagem contnolada é necessánio i
nicialmente a definição de um vocabulár.io fixo antes de inicia:r a

fndexação pnopniamente e, esta consistirá não somente em procurlar
os conceitos pr.esentes no documento, mas tanb6m em t:raduzÍ-los da

linguagen natur-al do autor para a linguagem contl'olada.
Este segundo tipo é o mais usado pelos Serviços de Infor

mação em virtude do carãter anbíguo da linguagem natul?al- (sinonímia,
polissemia, etc. ) .

Linguagem Control,ada

A J-inguagem possui a seguinte hienarquia:

PALAVRA 

- 

CONCEITO + ASSUNTO

Raramente um documento trata de um sõ assunto; ao contrá
rio, o que normalrnente existe 6 a justaposição de vãrios conceitos
onde o autor mostra as relações.

Esta justaposição constitui o (s) tema (s) ou assunto (s)

do documento. Os conceitos são enunciados com a ajuda de expressões
compostas de uma ou mais palavras.

A indexação por sua vez pode ser feita porlpaJ-av:ras, con

ceitos ou assuntos; o que resulta em três tipos de linguagens docu
mentániae i .

Indexação por Palavnas

V Foi proposta por Montimer Taube, o qual estabete'veu que

cada tÍtulo, cada artigo, etc., pode sen ::eduzido palla fins de inrìe
xação, a um certo número de id6ias bãsicas capazes de serem neprg
sentadas en sua maioria mediante urn s6 ter¡no denominado Unitermo e,
todosr tem a mesma hierarquia.

A vantagem desse m6todo 6 que, graças ao poden conbinat6
nio das paLavr:as, é possíve1 exp:ressan urn núrneno considerável de

conceitos e assuntos



No entanto, c oltg desvantagenr,. essas palavras ' i:sqLadas
não ten qualquen signìflcado pr6p:rlo. É importante estaÞelecer o

uso de palavnas simples ao inv6s de expnessões pois, caso contrário,
fica extremamente difíci1 dan a cada termo um significado unÍvoco.

Indexação por As s untos

É u¡n rnétodo utilizado há muito tempo: a pnimeira edição
de u¡¡a cl.asslfùcação blbl-ìográfica desse gênero data de 1876, de 'g
torla Cle Mevl l. Dewey CC]-assificação Decimal de Dewey). Um outno ti
po de cl.asslflcação que util-iza esse método é a Classificação Deci
rna l. Univens al- - CDU .

As ruÞricas que expr.essam os assuntos são chamadas de

CabeçaLh.o de Assunto; um assunto pode comportar de um a cinco con
ceitos e se expr?essa através de uma ou quinze palavras.

A vantagern desse método é que um documento pode sen in.ìjj
xad.o com muita pnecisão com a ajuda de um número restrito de cabeça
thos de assunto e, não há práticamente, possibil-idades de falsas
coondenações.

Quanto ãs desvantagens, pode-se dizer que a pré coordena

ção dos termos, sendo muito forçadar. provoca a necessidade, para co
brÍ:: un mesmo canpo documentá¡io, de um grande número de cab.eçalhcd
de assunto,

As linguagens baseadas nos assuntos, onde os termos de

indexação são os cabeçalhos de assunto, apareceram numa época em

que o desejo de cfassifica¡ convenientemente os documentos importa-
va no de onganìzar eficazmente a pesquisa em favor dos usuãrios. A

partì:r do momento em que a pesquisa é nais impo:rtante e em que é ne
cessário se aprofundar a indexação, estas linguagens não são mais
adaptadas e tendem a desapanece:r,

As linguagens documentánias constituídas de uniterrros
surgi:ram como reação ãs linguage.s de @; fonam
utilizadas por um núrnero limitado de serviços 3 constituÍram, sobre-
tudo, uma etapa intelectual na passagem pana a indexação baseada em

conceltos.
As J-inguagens bas eadas

descr"itones , constituern a solução
ços de Infornações.

em conceitos, ou linguagens de

escolhida pela naior.ia dos Se:rvi-

fndexação por Conceitos

' foi utiLizada pe.]"a pnirnei?a yez,
Center:, em 1960. (L)

no Defense Documentation



Os termos de indexação são chamados Descnitores e sua de

finição pode se:r enca::ada nas seguintes formas:

- são ter¡nos formados por uma ou mais palavras-chave que resumem ou

anulam um conceito, com os quais se constitue um vocábulo contno-
lado que se utiliza para indexar e recuperar documentos, ou infor'
mação em genal, dentno de um sist,eina;

- são terrnos que representam conceitos ou combinações de conceitos;

-, são ter:mos de um THESAURUS que permitem o uso em indexação;

- descriton 6 um termo padnão, de conceito determinado, que foi f¿
xado dent?o de uma estrutura pné- es tab eJ-ecida. Não é, pois, um

: termo-unidade mas um termo-conceito, ligado a outf'os corn os quais
esteja em coordenação.

O objetivo da utilização dos descritores baseia-se na
necessl.dade de reduzir a irnensa vaniedade de palavnas utilizadasnos
documentos e substituí-las por. urrl grupo reduzido de vocábuIos, den

tro de u¡na estrlutura semântica.
A vantagem deste n6todo 6 de que os descritores tem sem

pre um signlficado pnóprio, e to::na-se possÍvel estabelecer .nto" e

Ies as nelações semânticas destinadas ã indexação do documento e a

sua necuper.ação.
A escolha dos descritores deve sen feita a pa::tl:: de um

IHESAURUS ou de uma fista cuidadosamente estnutunada sobre o assun-
to r que se deseja indexar..

2 - Ihesaurus

lJm Thesaurus pode ser definido segundo suas função e

fon¡na .

"Consoante sua função , om thesaurus 6 um inst?umento de

contr:ole terrninotõgico utilizado para t:raduzir a linguagem natul?a1
dos docu¡nentos r dos indexado:nes ou dos usuánios para uma linguagem
sistênica (linguagen documentãnia, f-inguagem de infor¡nação), bem co

mo, pana ¡etraduzir a l-inguagem sistêmica pa?a a 3-inguagem natural.
Confor.rne sua estrutura, o thesaut,us é um vocabulário con

t¡oLado e dlnånlco de tenmos, que possuem entre si nel-ações senânti
cas e genéricas, e que aÞnange de maneira exaustiva um campo especÍ
fico do conhecimentoll (ss)

Na aná1ise do conteúdo da'l"ite:ratura par:a anquivamento ie
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recuperração da infonmação, temos, ger:almente, duas espécies de dados:

- dados que descrevem os assuntos coniidos no documentol
- dados que descrevern o próprio documento, rnas não seu conteúdo (re

fenência lib J.iogrãf ica) .

Desde que os thesauri são meios de iìedexação, arranjo e

necupenação em sistemas de infonmação, eles simplesmente abnangen
os t6picos dos documentos, mas não a descrição bibliográfica. Entne
tanto, isto não impede a possibilidade de seu uso em combinação com

os dados bibliognãficos em alguns sistemas de infor:rnação.
Em contraste com outlîos sistemas de indexação e ¡ecupera

ção, urn thesauz,us depende de: sen baseado na tenminologia correrùte
usada em comunicação técnica; efetua? controle terminol6gico, isto
é, pnocu:ra:r usar: os termos mais precisoer para representar um con
ceito; e nostrar interre.açãò de conceitos.

Quando os thesauz,i são baseados no controle terminolõgi-
co eÌes podem sen desenvofvidos de duas forma;

- thesauv'i de controle terminológico com termos preferidos, isto 6,
nos quaÌs s6 um tenmo pode representar um conceito para indexação
e ::ecuperação;

- thesaurî, de control-e terminológico que penmitem que todos os ter
mos que representam um conceito sejarn usados para indexação e re
cupe::ação, mas remete estes te¡mos a outr-a repnesentação precisa
de conceito.

Desenvolvimento de um The sa.u?us

. Antes de se iniciar. o tnabalho de conpilação de

thesaurus, é aconselhãvel- constatan se já existem disponíveis
t?os trabalhos que abnanJarn o assunto a ser tratado,

As fontes podern ser^ thesaut'i existentes ou esquemas
cl-assiflcação, llsta ou tratados de terminologia, nomenclaturas,
drões, dicionários e glossários, livnos texto, tratados e nesumos

índice de r"eyistas.
Esse levantamento possibiS,itaná o estabelecirnento da es

t?utuna geraL do theçaurus a partlr de estnuturas de terrninoJ-ogl.a
especial.izada ern uso

A panti:: desta etapa será feita a sel-eção dos descr.'i
to?e s

um

ou

de

pg
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Estrutura do The s aut'us

Como já foi visto .nt""io"t".,te os termos permitidos pa

:?a uso ern indexação são chamados descritorîes.
Nos thesauri que usam termos preferidos, os descrnitores

são os tenmos preferidos. .Iá nos thesaurd que não usam termos pnefe
nidos, todos os termos podem, em princípior ser descritores.

. Urna vez decidida a inclusão de um te¡:mo dado no thesauv'us

deve-se ter a certeza de que ligando-o ãs relações r:epr:es entadas , e

Ie transmite, o mais fielmente possível , o significado a que se Prg
põe.

Con respeito a ortografia deve sen escofhida a mais com!

rnente aceita. Sempr:e que possíveI, deverá ser utilizado o termo em

português, fazendo-se a remissiva pa¡a o telrmo em língua estrangeira
Quando não existir correspondente em pontuguês ou se praticamente não

fon utilizado, dan-se-á preferência ao tenmo estrangeiro.
Outro ítem importante é quanto ã forma do descritor ' eles

devem apanecen, de pr"eferência, em forma de substantivo. Há, no en

tanto, um certo número de casos em que só adjetivos ou outras fonmas

de palavr.as podem sen usadas.
Corno r"egra geral a fonma nominativa singular de substanti

vo deve ser usada. A fonma plunal deve sen usada quando não se costu
ma usar a forrna singular, ou quando o Plural tem uma significação di
ferente do s ingul-a:r.

Um desc::iton pode consistir de uma ou mais palavras. Cc

no ::egra geral , o descr.ito:: deve refletir a teminol-ogia do assunto '
independente do número de pal-avras separadas nequenidas para nePrg
sentar o conceito, mas, s empr?e que possÍvel, 6 preferÍvel que o des

critor. contenha o menor númeno de palavras. Nos desc:ritores compos

tos as palavr:as devern seguir a sua ondem natural,
As diferentes significações de homônimos tem que ser ae

sinaLadas por termos ou símbolos específicos r que devem se localizar
exatamente ap6s o descritor (ex,: entre pa:rêntesis .).

Abneviaturas e siglas devem ser usadas somente se sua

slgnlficação for cl-ara para todos os usuãr:ios. A fonma não abneviada
deve ser incl-uÍda e mencionada corno um sinônimo.

rept es entalî
tá-Los.

Pon definição, uma função indispensáve1 de um thesauz'us ê

as interrelações entre as palavnas usadas para ¡epnesen

' Existen tnês tipos de interrelações:, ¡

- :rel"ação de equlvatência: os te¡mos considerados equl.val-entes, isto



é, sinôninos ou quase sinônimos r cornesPondem a um único conceito.
Todos os termos podem ser. considenados r embona aPenas um seja con

siderado des cnitor.
USE é enpnegado pana remeter de um sinônimo ou quase sinônimo pana

o termo escolhido como descniton.
A notação "USADO POR'i é empnegada com o descritor como rernessiva
invers a .

- nelação hierárquica: exprime as relações de superordenação e de

subondinação entres os descritores.
as relações de superordenação são designadas pela notação TERMO

GENÉRfCO, Este te¡mo nepresenta a cl-asse geral a que pertence o

des critor.
As1 relações de subondinação são
CÍFICO. Este terno l?epresenta as

tor.

designadas peta notação TERMO ESPE

subdivisões de assunto do descr i-

- relação associativa: são repnesentadas pela notação TERMO C0 RREIATO

e expnimem relações não especificadas entre este termo e o descri
tor, Pode ser um quase sinônimo ou estar hierarqui camente relacio-
nado con o des criton.

Um outro ponto de importância 6 a representação de concei
tos po? vár"ios descritores. Pois para manter: o número de dentno dos

liriites, podè aJ-gumas vezes sel? útil- representar conceitos ou conbi-
nações de conceitos por uma combinação de descritores. Como regra ge

ra1, hå duas possibilidades:

a. - fator morfológico; se o conceito é por uma combinação de Pala
vras é frequentemente possível transformé-lo em suas Partes com

ponentes. Quando as palavras assim obtidas são associadas, elas
s6 rep::esentam o conceito oniginal se o faton morfol6gico coin-
clde com o fator. semântico, 56 neste caso pode-se obten, peto
fato:r monfol6gicor um resultado correto.

b. - fator semântico: no fator semântico os descr:itores que rePresen
tam o conceito não estão necessariamente contidos no termo.

' Quanto ã compreensão do conceito nepresentado por um des

cniton pode-se usar notas de escopo, isto é, notas que indicam o uso

a que se pretendeu dar" ao, descnitoi', no entanto, estas não fazem
pa?te do descr.itor" Pode-se usar. tamb6m definições especificando o

exato conteúdo conceitual do descriton.
Con nespeito ã infonmação sobr:e a fonte de um descnitor:ou

una definlçãoeJ-a poderã ser mencionad4 para auxilian no futuro desen



volvimento do thesauz.us, mas não pnecisa ser incluída na pante
pnessa do thesaurus.

Apnesentação do Thesaunus

O thesaur.us deve conte:: primeiramenieruma Introdução que

determine claramente seu propósito, estrutuna e as discipljnas cober

tas. As negras seguidas em seu estabelecimento devem ser:apresentadas

um forma condensada. Devem também ser. descritas as regras para sua
utilização e seus timites de aplicação.

Sua segunda parte são os fndicæ Sistemático e Alfabótico.
0 pnimeino á o mais impontante e deve conten todos os descnitores
(em sistemas que usam tenmos prefenidos) ou todos os conceitos
sistemas que não usam tenmos preferido).

Este índice reúne os descnitones em campos de assunto e

agrupa-os, cada um recebendo números distintos, esses nümeros são compostos

de quatno dígitos; os dois pnimeiros indicam o campo, e os dois úl
timos indicam o grupo dentro do campo.

.Iã o fndice Alfabético deve compreender descnitores e

não-descnitones, listados alfabeticamente.
Concluindo , pode-se afinmar que o gnande avanço veri

lm

ficado nos campos da Ciância e da Tecnologia nesses úttimos
nios, exigiu o uso crescente de vocabulánios especial-izados.

(em

decê
As

ambigtlidades criadas por sinônimos, homógrafos, difenenças de es
crita, formas de palavras, tratamento hierárquico¡transformam-se em

ba:rneiras dos Sistemas de Informação. Portanto os thesaari como

linguagem contr:olada, tentariam eliminan tais ambigtlidades.
Pana atingir seu objetivo, na íntegna, o thesaurue deve

ria sen usado em todas as etapas do fluxo de infonmação, desde o

autor, o editor, o indexador, o bibliotecário ató o usuánio da in
fonmação.
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' HISTÓRICO E EVOLUçÃO DA DOCUMENTAçÃO GËOLOGICA DO BRASIL

Apesar dos pnimeiros descobrimentos das ocornências mi

nerais do PaÍs datanem do fim do sécuto dezesseis, é somente enì

1792 que surgem as primeir:as informações de vafon científico,com a

publicação de um trabalho sobre os diamantes do Brasif, de autoria
dos inmãos Andradas.

Entretanto, é com a cniação da Escola de Minas de Our.o

Preto, ern l-876, que a Geologia recebe seu verdadeiro impul-so, uma

vez que, até então, as investigações geológicas eran realizadas
quase que excl-usivamente por cientistas estrangeiros.

A partir" desse perÍodo o número de documentos cresceu
pnoporc ionalment e à dífusão desta Ciêncía no PaÍs.

Para se analisan esse cnescimento em termos quantitati
vos e prever seu comportamento futuno, faz-se necessário conhecen
quais os acontecimentos que o causaltam, como oconl?eu e onde se en

contra essa documentação atualmente. Para tanto, são dados a sg
guir. ern ordem cnonológica os pr"incipais eventos que rnarcaram a
evolução da Geologia no BrasiI, alguns dados quantitativos sobre a
produção bibl"iográfica geológica e uma listagem das bibtiotecas es
pecializadas.



T - PRINCIPAIS EVENTOS EM ORDEM CRONOLÓGICA

Apðs a descoberta do BrasiL em 1500 iniciou-se a penetra

ção no intenior do FaÍs de a.venturelros em busca de tudo que pudeg

se enrÌquecê-l-os.
Este fato foi pnimondial nos primeiros descobrimentos das

ocornências minenais do FaÍs.
No fim do século dezesseis r o oul-o de aluvião foi desco-

bertô em Paranaguá (Paraná) e nas vizinhanças do monro de ,Jaraguá
(São Paufo) e o ferr:o, em Araçoiaba (São Paulo). (l-4)

No século dezessete r constataram-se em Minas Gerais, os

pnimeinos campos diamantíferos e tanbém o ouro.
No sécufo dezoito, o ouro de al-uvião veio a se:r conhecido t"tn

b6n na Bahia, Goiás, Mato Grosso o Ceará, Maranhão, Pará e Paraná' O

chumbo em Minas Gerais e o .cobre na Bahia.
. O advento das Ciências GeoJ-õgicas data do firn deste s6

culo¡ quando então mefhoraram as comunicações, tornando-se mais îê
cil- o acesso ao Novo Mundo e, o Brasil, imenso territ6rio, pratica
mente desconhecido passou a atnair os pesquisadores. (14)

As primeiras informações d.e valor científico datam de

L792 com a "Mámoire sun les diamants du Brési1: Soc. dtHist. Natur.
Par:is, Actes f , Ig72" de Mantim Francisco Ribeino Andrada e José

Bonifãcio de Andrada e Silva. (6)
,Já no início do sécul-o dezenove foram descobertas gra!

des jazidas de min6r"io de ferro, em Minas Genais e, ocorrências de

carvão no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. (f4)
Neste sécul-o, at6 o aparecimento da Escol-a de Minas de

Ouro Preto, as investigaçöes geo16gicas for?am realizadas quase que

excluslvamente por: cientistas estnangeiros, que vinham .aó país
en Expedições Natunalistas . Senão veja-se peJ-a sequência cnono16

gica dada a s eguin:

1833 - Publicação da primeina obt'a sobne Geologia do Brasil; "Pluto
B¡asll-lensis : Eine Reihe von .Abhandl-ungen {lben Br"as il-iens
Gol-d. - diamanten und anderen mineral-lschen Reich thum, tlber
die Geschichte seine:: Entdeckung - G Reimen, Benl-inrr de

' l{iLheln L.von Eschwege. (6)



l-81+2 - 0 cientista fnancês Aim6 Pissis escreveu a obra rrMemoire sur
. 1a position gãologique des Terrains de la pa:'tie australe du

Brésil-, et sur les soulevements qui, ã diverses 6poques, on

chang6 le nel-ief de cette contnée - Acad. Sci. Panis ' ComPtes

Rendus, t XIV, p. 1044-1046. Paris". O trabalho descrevia a

geologia de extensa faixa da orl-a atlântica, compreendida en

tne Pananaguá e Bahia e apresentava um mapa geo.tógico. ( 1).

185r+ - Publicação pon F. Foetterle de um "Mapa Geológico da Aménica
do Sul" elabor.ado por CarI F.P. von Martius.

1870 - Publicação da obna "Geology and Physical Geognaphy of BrasíI'
de Chanles Fnederic Hartt. Esta obra nesumia os conhecimenbs
geológicos adquir.idos neste período. ( f )

1875 - C::iação da Comissão Geolõgica do Inpério, cuja finalidade e

na estudar a constituição geológÍca do país,

l-876 - Cniação do primeir.o Centro de fonmaçåo de especialistas em

geologia, a Escol-a de Minas de ouno Preto.

l-877 - Extinção, t'por. motivos de ordem econômica", da Comissão Geo

J-ógica do Império, ( I )

1885 - Publicação do "Dicionário Geográfico das Minas do Brasil" por

ft'ancisco Inácio lerreira.

l-886 - ?undação da Cornìssão Geográfica e Geol6gica da Província de

Säo Paulo. Esta comìssão iniciou a elaboração de folhas topo
gr,ãfÌcas contemponaneanente a levantamentos geológicos e, a

prepar"ação de f61ios sobre os pninclpal.s rios do Estado.

l-88s - Fublicaçäo do primei:ro Boletìm da então Comissão Geogrãfica
e GeoJ-6glca do Estado de Säo paufo. (o)

1892 - Criação da Comissão de Estudos das Minas de Car"vão-de- Pedna

do B,rasìl-, a qual possibìlìtou imPortante cont:ribuição ao

conhecimento do ca::vão mlneral e da estratignafia do Sul do

PaÍs. (I)
Pnaticamente 6 neste século que a Docurnentação Geol6gica Bna

slLeira toma imp.ulso e a constatação disto é a existência de

ce::ca de L650 trabal-hos publicados neste perlodo, C 6 )

iIá no sêculo vinte j¡úmenas fonam as real-izaç6es que possi
billtar"am o des enrzo lvirnento dos conhecimentos geol6gicos no

' paÍs e cons equentemente de sua Produção l-iterá¡-ia. A seguir,
em ondern cronolõgica, se?äo cr^tadas aLgurnas das mais impog

tantes:
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1907 - Cniação do Serviço Geol6gùco e Mlnena!-6gico do BrasiL Pel"o
Governo federal-.

19Og - Fundação da Inspetoria Federal de OÞras Contra as Secas. En

tre os dìve::sos trabalhos publ-ìcados Por esta Entidade fìgu-
¡am vá::ios sobre a Geologia do Nordeste do Þaís.

l-91-3 - Publ-icação, pelo Senviço Geol6gico e Mineralogico do BnasiÌ,
do pnimeiro volume da s6rie de Monografias, ã qual se seguin
ram depois outras sénies de boletins, avulsos, notas pnelini
nares e es tudos .

1319 - Publ-icação da I'Car.ta Geol6gica do Bras i I " j untamente com um

resumo da Geologia do B¡asil- de .Iohn Casper Branner editado
peI-o "Geological Society of Amenica". Este trabalho permitia
aquiÌatar at6 onde haviam chegado os conhecimentos geol6gi-
cos d.a 6poca C I ).

LS20 - Publicação do primeiro núme:ro do Boletim do "Senviço Geol6gi
co e MJleralógico do Brasil" - I'Fofhel-hos betuminosos do Estado
de Atagoas" de Euz6bio Paufo de oliveira et al-L. (6)

l-929 - Pub!-icação da "Ca¡ta Geol6gica do Estado de Såo Paul-o" pela
Comissão Geográfica e Geotógica do Estado de São Paufo,

l-931 - Tnansformação da Comissão Geográfìca e Geol-6gica do Estado
de. São Paulo ã Seção da Carta Geral- do Estado no âinb ito da

Inspetor-'ia dos Se::viços PúÞticos : vindo pouco depois (-I93 3 )

a ìntegr.an o Instituto Astnon6mico e Geográfico, passando a

chama?-se Depa?tamento Geognáfico e Geológico. 0 legado des

ti Cornissão foì de tninta e sete folh.as topográficas 7 doze

nel-atónios de l-evantamentos da costa e de rios 2 vlnte e dois
bol-etins sob:¡e assuntos dive::sos e uma carta geot6gica do

Estado.

Ig33 - Criação do Departamento Nacional- de Produção Minenal - DNPM

no Ministér.io da Agnicultura. com esta iniciativa ao Serviço

Geol-6gico e Minenalógico fäcou restrito o encargo da pesqui

sa pura ' enquanto as atividades ligadas ã ciência aplicada
passanam ao DNPM. Este po? sua vez era comPosto das seguin

tes seções Serviço Geot-6gico e Minenalógico; Senviço de Fc

mento da Produção Mineral, Senviço de '4guas e Laborat6nio
Centraf.

L934 - Publicação do primeiro número do Bol-etim do Serviço de Fg

mento da Produção Minenal do DNPM. (6)



1938 - Edição pelo DNPM da "Carta Geol6gica do Brasil" a côres, na

escala um para sete milhões e de um "At1as Geol6gico" '

O Departamento Geográfieo e Geol6gico do Estado de São

Paulo, passa a se chamar Instituto Geogrráfico e Geológico da

Coor"denadonia da Pesquisa de Recunsos Naturais da Secretar"ia
da Agricultuna.

1939 - O Serviço Geológico e Mineral6gico já então Pertencente ao

DNPM passa a denominar-se Divisão de Geologia e Minenalogia.
Até este ano a procura do petr6}eo estava nas mãos do DNPM,

atr:avés do Serviço de Fomento da Produção Mineral . Com a des

coberta do petnóteo na região do Recôncavo (Bahia) o Governo

Federal criou o Consefho Nacional do Petrõleo - CNP' cuja ta
refa era pesquisan e explonar o petn6leo bnasileino e, co¡
tnolan-lhe a política. (J.5)

- Ainda neste ano foi cniado o Curso de Engenharia de Minas e

MetalurgÌa da Escola Polit6cnica da Univensidade de São

Paufo.

1940 - Publicação do livno "Geologia do B:rasil . Bnasil-. Com' Bras '
Centenarios. Portugal-, 1 map. Rio de Janeir-o"- de Avelino I.
de Ol-iveira e Othon Henny Leonandos. (6)

. - Publlcação do prímeiro número do Botetím do Laborat6rio de

. Pesquisa Mine:ral do DNPM. (6)

l-9.42 - Edição do [Mapa Geol6gico do Brasi]-" em escal-a um pana cinco
mll-höes pelo Departamento Nacional de Produção Minenaf-DNPM.

l-946 - ?undação da 'rSocíedade Brasil-eira de Geologia - SBG"r com se

de ern São Paul-o. 0 pnincipal escopo da Sociedade era congre-
gar os geõlogos nacionais e estimular estudos geológicos no

PaÍs . (2)

1947 - Råa3-ização do I Congresso B:rasil-eiro de Geologia da SBG no

Rio de tlanéiro,(DF).

L9.4I - Real.lzação do II
São Paulo CSP).

Lg49 - Real-lzação do III
Sal-vador (BA),

L950 - Realização do IV
Ouro Preto CMG).

Congresso Brasil-eiro de GeoLogìa da SBG ern

Congresso Brasil-eino de Geol-ogia da SBG em

Congr"esso Brasileiro de Geo3.ogia da SBG em

195L - Criação do Conselho NacionaL de Pesquisas - CNFq - peJ-o

. verno fede::al- ' com o objetivo de íncentivar e amPa?ar as pes
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quisas no È-aís. Esta entidade muito contPibuiu para aumentar

o prognesso das investigações 'geol6gicas. (14)

- Realizaçäo do V Congnesso Brasifeino de Geologia da SBG en

Ponta Grossa (PR).

- Neste ano foi publicado o I'Vocabulário Geológico" de Viktor
Leinz e Josue Camargo Mendes.

1952 - Publicação do pnirneiro Boletin da Sociedade Brasileira de

Geologia - SBG,

- Reatizaçãò do VI Congnesso Br^asileiro de Geologia da SBG em

Porto Alegre (RS ) .

1953 - rnstituiu-se o Monop6lio Estatal para o Petróleo e, criou-se
a Petrobrás, pela Lei 2004, de 3 de outub¡o de l-953. A indus
tria petroLífera brasileira passa a ser monoPólio do Estado '
exercido atrav6s de dois orgãos: o Conselho Nacional- do Pe

tn6l-eo, orgão de orrientação e fiscalização e, a Petrobnás,
orgão execútivo . (15)

- Realização do VII Congresso Bnasil-eino de Geologia da SBG en

Terezina (PI),

1954 - Publ-icação do "Guia pana determinação de minerais" de Viktor
Lelnz e Souza Campos,

- Real-ização do VfIf Congresso Brasileiro de Geologia da SBG

ern ßecife CPE).

tS55 - 0 Consel-ho Nacional- de Pesquisas iniciou um programa de Pug

quisa e Apr:oveitamento dos Mlne::ais Atômicos, o que mais t¡r
de nesul-tou na cniaçäo da Comissão Nacionaf de Energia Nu

cl-ear - CNEN.

- ReaJ-ização do IX Congresso Br:asil-eino
Ãguas do Araxã CMc).

1956 - Reat-izaçåo do X Congr-esso Brasileiro
Votta Redonda CMG).

1957 - C::iação da "Companh,a. d.e Fo]?mação de Ge6logos - CAGE" pelo
Decreto 40,783 de l-8 de janeiro de l-957. Seu objetivo el?a

. assegur.ar a existência de pessoal- especial-izado em Geotogia,
ern quantldade e quaLidade suficientee ãs nescessidades nacio
nais, tanto nos empreendimentos Públicos como Privados.
Entne, as atribuições da CAGE figuravam os seguÍntes tnaba
Lhos: estudar as necessidades de necu¡sos humanos ern âm¡ito
naclonaL; estimula:: a cniação e reguLamentaçâo de cunsos de

for:mação de ge6logosi fonentar a expansäo dos estudos de geo

togia ern geral, colabonando Para tanto com prograrnas correla

de Geologia da SBG em

de Geol-ogia da SBG em



tos, desenvolvidos pon o::gãos oficiais e particulares . .( 4 )

- Real-ização do XI Congresso Brasil-eino de Geologia da SBG em

Salvado:: (BA).

- Cniação dos cur:sos de Geologia de São Paulo pela Universida-
de de São Paulo, Ouro Preto pela Universidade Fedenal de

Ouro Preto, e de Ponto Alegre pela Universidade Fedenaf do

Rio Grande do Sul .

1958 - Cníação dos cunsos de Geologia de Recife pela Universidade
Fede:ral de Pernambuco, SaÌvadon peJ-a Univensidade Fedenal da

Bahia e do Rio de Janeiro pela Universidade Fede::al do Rio
de .T an e ir.o . .

- Realização do XII Congresso Bnasiteir:o de Geologia da SBG en

Belo Ho::i zonte (MG).

l-S59 - Realização do XIII Congnesso Brasilei::o de Geologia da SBG

em São Pauto (SP) .

1960 - Cniação do Minìstério de Minas e Energia, passando então o

Depantamento NacionaL da Produção Mineral a integr'á-1o junta
mente com o Conselho de Minas e Energia, o Conselho Nacional
de Ãguas e Enengia Elétrl.ca, o Conselho NacionaL de Pet::6leo
e o Conselho de Exporotação de Materiais Estnatégicos, (I4)

- PuÞlicação do l-ivro "Recu:rsos MÍnerais do Brasil- - Bnasìl-.
Inst. Nac. Tecnologia - RJ" de Sylvio ft'óes de Abreu.

- R ealizaçåo do XIy Congresso Bnasileiro de Geologia da SBG em

B¡así1ia CDF),

l-9,61 - Publìcação do lÍv:ro I'Geologia Geral" de Viktor Leinz.
- Realização do XV Congresso Brasileiro de Geologia da SBG em

fLorian6polis CSC).

1962 - CnÌação da rrComissão Nacionat de Energia NucLear - CNEN" por
l-el votada no Congnesso NacionaL que também consol-idou o

p:rincÍpio do Monopólio Estatal- dos assuntos de Energia Nu

clear.
- Realização do XVI Congnesso Brasil-ei::o de Geologia da SBG em

Porto Alegre Cnd).

1tt63 - Lançanento de u¡na nova 'rCanta Geol6gica do Estado de São

PauLo" pelo Instituto Geogr"áf ico e Geol69ico,
- ßeatização do XVII Congnesso B::asil-eiro de Geologia da SBG

en Recife CPE).
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Lg64 - Cniação do cunso de Geotogia em Be1é¡n pela Univer"sidade Fe.ìe

nal do Panã. Instalação na Universidade de São Paulo do prÊ

meiro Laborat6rio de Geocronologia' da América Latina.
- Real-ização do XVffI Congresso Brasil-eino de Geologia da SBG

em Poços de Caldas (MG).

1965 - C::iação do cunso de Geologia em Brasíl-ia pê1a Fundação Uti
Versidade de Br"as ítia '
Neste ano foi extinta a Companhia de Forrnação de Ge6logos

CAGE, através da Lei 4618 de f5 de abril- de l-965 que dig
punha no antigo 13 o segurinte".. ' após a transferência com

pleta dos cunsos de formação de ge6logos ãs Universidades, o
Ministério da Educação e Cultura promoverã a extinçåo da Com

panha de Formação de Ge6logos ..'" (r+)

Por iniciativa do Ministério de Minas e Energia foi estabe-
l-ecido e aprovado, neste ano ' o I'Plano-Mestne Decenal palla

Aval-iaçåo dos Recursos Minerais do País", bem como a impres-
são da I'Carta Geológica da Amérj.ea do Sul-".

- Realização do XIX Congresso Bnasileiro de Geologia da SBG no

Rio de .laneiro CGB ) .

1966 - Reai-ização do XX Congresso Bnasifeiro de Geologia da SBG em

Vitónia (ES).

tS67 - Realização do XXT Congnesso Brasiteiro de Geologia da SBG em

Cunitlba (PR).

1968 - Realização do XXff Congresso Brasileiro de Geologia da SBG

ern Belo Horizonte (]1G ) .

l-969 - Realização do XXIII Congresso Bnasileiro de Geologia da SBG

em Salvador CBA).

l.S.7 O - Cniação do cu:rso de geologia em Rio Cl-aro pela Ulriver"sidade
Estadual- JúIio Mesquita Filho e do curso de geologia da Uni
ve:rsldade Federal Rural do Rio de Janeiro,

- Constituição da Companhla de Pesquisas de Recu¡'sos Miinenais

CPRM, pon Decreto Lel n9 66.058 de 13 de janeiro de 1970. Sua

constituição objetivou suPeran a inadequação dos t:rabal-hos

fundamentais de mapeamento básico e de Geol-ogia Genat que

\riessem a servir de onientação pana as pesquisas individuais
e especÍficas, bem como p::opiciar recunsos financeinos aos

. ¡nineradones" naclonais para a realização de pesquisa rnineral
detalhada.
Neste mesmo ano o MÍnisté::io de MÍnas e Ener:gia, at¡av6s do



DNPM, implanta o Pnojeto RADAM - Radan na Amazônia - com ! a

finalidade de executa:r o l-evantamento dos recursos naturais
das Regiões Norte e Nor?deste do País, a partir de imagens de

Rada:r e outnos Sensores Remotcs - Essas Regiões totalizam uma

ánea de 4.600.000 Km2 o que corresponde a 54eo do Teruit6rio
Nacional e, os estudos cobrem as áreas de Geologia, Geomorfo

Iogia, Pedologia, Vegetação e Uso Potencial- da Terra.
- Real-ização do XXIV Congresso Brasileiro de Geologia da SBG

ern Brasília (DF),

1971 - fnicia-se a publicação da Revista Brasil-ei:ra de Geociências,
atnav6s de acondo firmado entre o Conselho Nacional de Pes

quisas - CNPq e a Sociedade Bnasileira de Geologia - SBG'

- Realização do XXV Congresso B:rasileiro de Geologia da SBG em

São Paul-o (SP).

- C::iação do cu:rso de Geologia de Fontal-eza pela Universidade
Pederal do Ceará.

l-972 - fiealização do XXVf Congresso Brasileiro de Geologia da

ern Bel-6¡n (PA),

l-973 - Criação do cunso de Geologia em Curitiba pela Univensidade
gede?al do Paraná.

- ReaLizaçäo do XXVII Congresso Brasileiro de Geologia da SBG

em Aracajri (SE).

13.74 - Constituição das Ernprêsas NucLeares Brasileiras S,/A-NUCLEBRAS

pela Lei n9 6l-89. de l-6 de novernbro de 1974' Com isso o País

lnícla urna etaPa de atividades na ãrea nucLeat'' Essa Lei tem

Þém veio disciptina:: e precisa:r as atnibuiç6es da Coririssão

Nacional- de Enengia Nucl-ear' - CNEN - regulando a concessäo de

J-icença e autonização para a const?uçäo e operação de insta-
1aç6es nucl-eares e, removendo obstãcutos ã nineração nu
cl-ear? mediante incentivos que possibil-ita¡am o i incremento
da pesquisas mineral rro-setor,

- Real-ização do XXVIII Congresso Brasil-eiro de GeoJ-ogia da SBG

ern Porto Alegre (nb ). Durante este Congresso foi decidido
pe3-a Sociedade que os prõximos não seriam mais anuais mas a

cada dois anos.
' - C:riação dos cutsos de Geologia em Fortal.eza pela Universida-

de de FortaLeza; em Belo Horizonte peLa Universidade Iede::aI
de Hinas Ger:aisi e eÍ¡ São Leopoldo CRS,) pela Unìversidade
'VaLe dos S inos .

L975 - 0 Instituto Geog:ráfico e Geo!"6gico do Estado de Säo Paulo
passa a denominar.-se Instituto Geológico da Secretania da



Agr"icultu::a do Estado de. São Paulo por Decreto Lei n9

de 26 de setembro de 1975.
6822

1976 - Criação dos cursos de Geologia em Cuiabá pela Universidade
Federat de Mato Gnosso j em Nata1 pela Universidade Federal
do Rio Gr:ande do Norte, em Manaus pela Univensidade Fede

nal do Amazonas; e en Niteroi pela Univensidade do Estado do

Rio de .laneir.o.
Em terrnos de contnibuição ao conhecimento geoJ-ógico do país
fonan publicados doze vol,umes do Projeto Radarn penfazendo um

total de trinta porcento do Ter:ritório NacionaL mapeados

geologicamente em escala um pa?a duzentos e cinquenta mi1.

- Realização do XXIX Congresso Brasifeino de Geologia da SBG

em Ouno Preto e Belo Hor"izonte (MG).
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II - BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS EM GEOLOGTA

Com o sungimento no PaÍs de entidades dedicadas ao estu
do, pesquisa e ensino da Geologia, sentiu-se a necessidade de

eriar Bibliotecas que servissem de suPorte a estas finalidades.
Em decorrência disto, existem atualmente algumas deze

nas de bibLiotecas que possuem em seu acervo documentação geoÌógi
ca. Dentre elas, pôde-se identifican vinte e sete especializadas:

- Bibfiotecas do Departamento Nacional- da Produção Minenal .

O DNPM tem, atualmente, sede em nove regiões bnasil-eiras e uma

blbLioteca pana cada sede.
Sua pr:imeira biblioteca foi c:riada em 1927, no Rio de Janeiro

e até 1972 quando se incendiou, foi a maior, mais irnpontante e mais

cornpleta biblioteca de Geología do Bnasil . PossuÍa até então cento

e oftenta e sete mil volumes e dois mi1 tÍtulos de per:i6dicos que

foran total-'oente destruídos, perdendo-se documentos pioneinos e ra

r.os que fo:mavarn a hist6ria da Geologia b:rasilei::a.
Atualmente seu ace?vo é for¡nado básicamente pelas publicações

e mapas do pr.óprlo DNPM. Desde 1974 que grande pat'te de seu acervo

fol enviado ã ¡iblioteca de Brasília hoje sede principal
Esta biblioteca, porém, não centraliza os serviços e nem o acervo

das demais -

- Bibl-Ìoteca do Instituto Geol6gico
Foi fundada em I886 pela então Comissão Geográfica Geot6gioa,

posteriomente em 1941 foi totalmente ¡eformulada.
Possue um acervo de setenta mil volumes, miI novecentos e "i'

quenta e quatro tÍtulos de periódicos e vinte e dois mil mapas.

E a maior e mais importante biblioteca do Estado de Säo Paulo

em Geologìa e, atualmente 6 a maior do Brasil.

- Bibllotecas da Companhia de Recursos Minenais
A CPRM está dividida ern nove Superint endên cias Regionais e pos

sue una blblioteca para cada S uper"intendên cia .

A principal- está sediada no Rio de Janeiro. Seu ace¡vo é ¿e

mll t:rezentos e sessenta e seis livros, t?ezentos títulos de perió-
dl.cos e um anquivo técnico com setecentos relatónios da pnopria Com

panhía.



Bibliotecas Univensitãnias
Existem atual-mente dezenove bibliotecas universitárias ligadas

a cunsos de Geologia das quais oito são especìalizadas
¡1- Biblioteca do Cunso de Geologia da FUFOD

rt- Biblioteca do Instituto de Geociências da USP

:t- Biblioteca do Instituto de Geociências da UFRS

¡'r- Biblioteca do Instituto de Geociências da IIFPE

Biblioteca da uFRJ (Instituto de Geociôncias)
Js- Biblioteca do Instituto de Geociências da UFBA

Biblioteca do Instituto de Geociências da UFPA

Biblioteca do Instituto de Geociências da UFCE

Biblioteca da UFRRJ CEscola de Geotogia)
rt- Biblioteca do Instituto de Geociências da UNESP

Biblioteca do Instituto de Geociências da UFPR

r"- Biblioteca do Instituto de Geociências da UFMG

Biblioteca da UNIF0R (EscoIa de Geologia)

rs- Biblioteca do Instituto de Geociências da FUMT

Bibl-ioteca do Instituto de Geociências da UFRN

Biblioteca da FUAM CCurso de Geologia)
Biblloteca da IUB Cfnstituto de Geociências)
Biblioteca da UERJ (Instituto de Geociências)

Cst) Especializadas

Todas essas bibliotecas citadas dão um tratamento tradicional
ao seu acervo, utilizaml-inguagem de indexação baseada no assunto

tratado pelo documento, diferenciahdo apenas no tipo de classifica
ção adotado.

Como já foi exposto, na pr:imeira par:te deste trabalhoz esse

tipo de lìnguagem já estã ultnapassado fnente hs necessidades a

tuaìs de info::mações nequenidas pelo meio tácnico-científico.

Obs.: O anexo I l-ista todas as bibliotecas citadas com seus l?espec

tivos endeneços.



III - DOCUMENTAÇÃO GEOLÓGICA DO BRASIL

At6 o fim do slculc dezenove, eventos como as cxpedi

ções ¡aturalístas e a cniação <1e comissões de estudo, entre ou

tnos, possibilitaram ã docunentação geológica chegar a

casa dos mil e setecentos trabalhos publicados.
A partir do Sãcu1o vinte inúmeros fatos marcaram esse

cllescimento, sendo difíci] diagnosticá-los com precisão.
A figuna I.2 apresenta um histograma da produção biblio

gnáfica palra o peníodo de 1900 a 1970 com dados coletados nos bo

letins do DNPM sobre a "Bibliografia e fndice da Geologia no Bra

Silt' (6,7,B,9,10) e complementados com outros do "Projeto Biblio
gnafia Bnasileina de Geologia" (em elaboração) cedidos pela CPRM.

Pela obsenvação deste histognama são identificaclos três
penÍodos distintos:

1900 1919: Decl-ínio da produção bibliográfica;
1920 1959: Crescimento paulatino;
1960 - 1969: Crescimento acentuado.

Esta oiferença de comportamento foi fnuto de eventos

que dineta ou indinetamente relacionaram-se ã Geologia ' como pon

exemplor ño primeino período a ecl-osão da Pnimeira Gue::na Mundial
(1914 a 1918). Deve ser salientado Qu€: neste período, os traba
thos geológicos em sua maionia eram feitos por cientistas estran
geinos e publicados fona do país.

Já no segundo peníodo o crescimento paulatino deveu-se

aumento de pnofissionais formados na Escola de Ouro Preto e pe

necessidacie de pesquisalî recursos naturais imposta pela Segun

Guerna Mundial (1934 a 1945).
0 acentuado crescimento_ apresentado no tenceiro perao

do pode ser justificado po:r vários fatones dentre os quais o mais

significativo foi a Campanha de Formação de Ge6logos - CAGE que

ao

1a

da

propiciou a cniação de vários cursos ' proporcionando um

dos profissionais atuantes na ãnea de Geologia.
Essa nápida ascenção quantitativa da pnodução bibliográ

fica obsenvada na d6cada de sessenta pode ser encanada como um mar

co do compontamento futuno. 0bjetivando conhece-la aplicou-se aos

eLementos contidos no histognama da figuna I.2 tnês modelos matemá

ticos: um linear:r uil poteneial e um exponencial. O gue melhor se

ajustou foi o modelo exponencial. A cunva obtida 6 aPnesentada na

figuna 2 .2. e infere pana a dácada de setenta r uil total de s ete

mil- cento e cinquenta tnabalhos. Considerando-se o valon cumulati
vo do h.istograma <la figuna 1.2 acrlescido da produção bibliogrãfi
ca refenente ao penÍc,do antenion a 1900, ter-se-á um total de quin

aumento



ze rnil trabathos, donde se concl-ui que o crescimento sená da ordem

de cinquenta por cênto do total.
Uma par.cela de extrema importância, se bem que pequena

dessa produção, nefene-se aos tnabalhos apresentados pon ocasião
dos Congressos Bnasileiros de GeoJ-ogia. Esses eventos possibilita
ram a todos que atuam em Geologia, a divulgação de seus tnabalhos
pnincipalnente åqueles que não dispõem de veículos de pr:blicação.

A tabel-a I.2 dâ o número de trabalhos apresentados nos

Congnessos neal-izados, Constata-se que a pantir de l-971 o cresci
mento que anteriormente era da ordem de dezenas passa a ser da on

dem de centenas de trabalhos, confirmando a aná1ise de tendência
feita anteriormente.

No entanto, deve sen ressal-tado que esses números da ta
bela 1,2 nepr.esentam menos de 10% da produção totalee cada vez

mais, novos meios de dívulgação são criados sem que haja nenhum

controle sobne os mesmos

Para corr:obo:rar com esta afirmativa são apnesentadas
três itustrações, as figura 3.2, f igu:ra 4.2 e figura 5.2 que mos

t?am o nÍvel- de conhecimento geológico em termos de mapeamentos e

xecutados. Embora essas figunas tenham sido el-aboradas recentemen

te (fevereiro de t978) uma dezena de rnapas, pelo menos, já foi Pg
blicada posteriormente.

Isto evidencia não só o caráter dinâ¡nico que vem sendo

imprirnido aos trabalhos geológicos, mas por outro lado neafirma ä

necessidade de uma política de centnalização dessas informações.
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NÚMERo DE
TRABALHOS
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CONGRESSO
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,..t pml¡zeÇno

xúurRos DE
TRABALHOS
AP RES ENTADO S

ï9

ïr9
TII9

IV9

\to

vr9

VII9

vïïr9
IX9

xï9

XTÏ9

xxrr9

xr'y9

xv9

- 19r+7

- 1948

- l-9 49

- 19s0

- 195I

- 1952

- l-9 53

- 1954

* L955

- 1956

- 1957

:- 1958

' l-959

* 1960

- l_961

¿c

11

15

I

10

11

6

6

7

I

6

4

tSR

20

l_9

XvrP - 1962

XVTI9 - 1963

XVlIlg - 1964

xrx9 - 1965

xx9 - 1966

xxr9 - 1967

XXII9 - 1968

xxrrr9 - 1969

XXIVg . 19 70

xxvg - 19 71

XXVTg - 1972

xxvrr9 - 1973

XXVTII9. 1974

xxIxg - l_9 76

xxxg - 19 78

^ò.t(

37

41

'66

67.

23

40

27

32

214

243

180

342

J J.L

c,1a

TABELA T.2

(L)- Sen registro no livro de atas de reunião da Sociedade Brasilei
ra de Geologia - SBG
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IV- coNcLUSÃo

No início do século vinte existiam cerca de mil e sete

centos trabalhos publicados. Daí até f970 essa produção sofr:eu

um aumento de 8009o, indicando um comportamento'tipicamente exponen

cial. para o fim desta década prevê-se um total de vinte e três miL

trabalhos.
Pode-se constatar que esse crescimento foi uma decornên

cia de eventos que direta ou indiretamente intensificara¡n a atua

ção da Geologia no mundo contemporâneo.
Cons ide¡ran do- s e o aumento vertiginoso desta Produção,em

vista do canáter dinâmico que vem sendo imprimido aos trabalhos
geológicos, faz-se necessánio o estabefecimento de uma política de

centraJ-ização dessas informações. Uma vez que, elas se encontram es'

palhadas por dezenas de bibliotecas; a sua recuperação torna-se ex

tremamente difÍcil , em face ao tratamento tradicional ona utilizado.

Uma das opções para adoção desta Pol-Ítica de centnaliza

ção será a criação de um Serviço de Informações Geológicas, o qual

viná polanizar todas infonmações e Por outro lado difundí-fas. Con

tlribuindo para tanto com um d.esenvolvimento não só quantitativo
mas quäl-itativo dos conhecimentos geológicos do Brasil-.
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PROPOSTA DE UMA LINGUAGEM DE INDEXAçÃO

(THESAURUS) PARA UM STSTEMA DE INFORMAçÕES GEOLÕGICAS

Como já foi abordado anteniormenter o avanço dos conheci
mentos geol6gicos que se pnocessamio País ten resul-tado numa pnoli-fe
ração cada vez maio:r de documentos nos diversos campos de especiali
zação da GeoJ-ogia,

Pana fazer face a essa proliferação, que também ocorr-e no

exterior, constatou-se que orlganizações estnangeinas especializadas
tern.surgido nos últimos anos com o prop6sito de acompanharl esse de

senvolvr\nento e transmitir ao meio técnico- cientÍfico subsÍdios es

senclals e obj etìvos
0s Senvieos de Informação são o resultado desta exigên

cia, nepresentando uma biblioteca permanentemente atualizada. Na ver
dade, sem esse auxllio não haverá possibilidade de dispon corn preci
'são e raptdez de infonmações desta natuneza, dentro de uma gana tão
var:iada de pubJ-icações.

Aié o momento não existe no B:rasil nenhuma entidade que

execute este tipo de trabatho. Considerando-se então, que para a iq
plantaçäo de um Senviço de Informações uma das etapas básicas seria
a adoçâo de uma linguagern de indexação, propõe-se a seguir um

lhesauruo Geol6eico em lÍngua Þortuguesa, que sinva a este prop6sito.
Por sen uma primeira tentativa, sujeita a cnÍticas e nodi



ficações, sua aplicação pnende-se inicialmente ao Estado de São

Paulo. Entnetanto, tão 1-ogo el-e possa ser utifizado e constatada
sua viabiLidade have::á possibiJ-idade de anpliã-Lo pana âmbito nacio
nal .



I. - THESAURUS GEOLÓGTCO

Considerando-se a amplitude do """rlnto abondado e os

obstáculos decorrentes, a1ém da impossibilidade de ser feita uma tna
dução direta das obnas deste gênero publicadas no exterior, sentiu-
ge a necessidade de executar uma ve::são preliminar de urn Thesauz,us

Geol6gico em IÍngua portugues a.
Na escolha de uma estrutura que fosse simples e a mais

completa possível, analisou-se cinco tipos de Thesaurí sobre o assun
to em questão:

GEOREF - Thesaurus and Guide to Indexing

Usado no Geonef Information do"American Geological Institutell

THÉSAURUS DES SCTENCE DE T,A TERRE

Foi elaborado pelo Dápartement du Bu¡eau de Reche¡che Geo

logique et Miniêre - BRGM e atualmente 6 util-izado em sete
países da Europa pelas seguintes entidades:
Enadisma (.Espanha); Geofond ( Checoslováquia) 9 fnstituto Geo

1õgico (Hungria); Instituto Geolðgico CRomènia) ¡ Senviço Geo

1-6gico (Finlândia) ¡ Bundensanstalt f{ln Geowiss ens ch aft en und

Rohstoffe (Afemanha) e Centre National de l-a Recher:che Scien

tifique (França).

GËOSAURUS - GEOSYSTEMS I THESAURUS FOR GEOSCIENCË

Fol etaborado para utilìzação em uma firma particular ingle
sa, especializada em serviços de informação a GEOSystens.

CANADIAN INDEX TO GEOSCTENCE DATA

UtllÌzado pelo rrCanada Centne for Geoscience Data", sua elabo
r:ação contou com a cooper-ação de vãnias entidades estatais
canadenses.

AUSTRALÏAN THESAURUS 01 EARTH SCTENCES

Util-izado no "Austrafian Eanth Sciences Infonmation Systemrr,
que per.tence ao Austnalian Mineral Foundation,

obs: Os endereços destas entidades acina citadas encontnan-se no

Anexo II.
' Un ponto comum apnesentado por. estes tr"abathos é que te

dos ¡:eúnem seus descrltores em tnês gnupos de assunto I
. GeoJ-6gico;
. GeognãfÍco;
. Cnonogeológico.
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Indl.cando, coJD lsto¡ eue urg documento soÞre Geologla pog
sue genericamente tnês tipos de infonmação : o assunto geológico pno
priamente, sua Localização em termos geogr-áficos e sua datação ern

termos cronogeo f6gi cos .

A pantir desta constatação adotou-se o mesmo crit6nio pg
ra a estnutuna deste trabalho, dividindo-o em três fndices: Geolõgi
co, Geográfico e Cronogeol-ógico

À cada fndice foi dada uma estrutura própria e independen
te e no caso específico do lndice Geográfico deu-se um tratamento es
pecialrsó ao Estado de São Paulo rpois sendo este trabalho uma versão

.pr.elirninan, sujeita a modificações e adaptações objetiva-se aplicá-
1o inicialmente a um Serviço de fnformações Geol6gicas do Estado de
Sao Pau1o.

1. - ÍNDTCE GEOLdGICO

Na composição de hie¡arquias dos campos de especialização
da Geologia adotou-se a mesma estrutuna apresentada pelo fndice Geo

1ógico do "Geosau::us - Geosys temts Thesaurus for Geosciencet', confor
me mos tlra a f ígura J- , 3 .

0 fndice foi dividido em sete seções. As que contóm pnati
camente todos os campos de especialização, inclusive os intendescþl.i
nares, da Geologia são: Geotogia Geral , Geologia FÍsica e Geologia
Aplicada. Quanto as dernais sèções compr:eendem descritores de canáter.
genal .

Publicações: Esta 6 a primeina seção do fndice e cont6m descnitores
que designam um documento quanto a sua forma de apresen
tação .

Geologia Regional: E a sequnda seeão e inclue tipos de trabafhos e

pnodutos obtidos destes trabalhos r quando da aplicação
da Geologia em ternos regionais.

Geologia Aplicada: Cobne os campos de aplicação da Geologia a servi
ço do homem.

Geologia Genal: Esta seção compreende desde os campos de especia-
lização pnõprios da Geologia ãqueles interdi s cip f in anes,

Geol-ogia FÍsica: Cont6m os campos de especialização necessánios ao

estudo fÍsico da terra.
Metodol-ogia: Esta seção está dividida e¡n dois grupos: Métodos;

Equipamentca e Instunentação. É uma seção de caraten gg
ral uma vez que se aplica a quase todos os campos de es
peciaLização,



Infonnação em GeoLogia: Inclue descritones que definem todos os ti
pos de trabalhos que sirvam para infonmar deteLminado as

sunto geol6gico.

Na escol-ha dos descritores util-izou-se como fontes, a16m

do pn6pr:io Geosaunus, Iivnos textos em 1íngua portuguesa nas seguin-
tes áreas:
Ca::tografia C52); Geologia de Engenhania (50); Geologia Econônica (47);

Mineralogia (25) ; Petnologia (34) ; Sedimentologia (72) ; Paleontologia
(56); GeoquÍmica (49); Geologia Estrlutural- e Tectônica (53) e

Estratignafia C63),
O fndice possue 1162 descritones distnibuídos nas sete se

ções acina citadas,
Foi usada uma codificação numérica para cada termo, co4

posta de quatro dígitos dos quais o prlmelro representa a seção que

o descritor está insenido e o.s demais, a medida que a numeração c:res

ce, representam sua identidade rel-ativa a termos mais gerais.
Na apnesentação deste fndice a relação hierárquica entre

os descr"itones é feita por meio gnáfico ao invés de usar-se: termo
genénico, termo .específico e te:rmo correlato.

Os descritores estão alocados em cinco níveis: termo mais
genérico, termo genérico, termo especÍfico ' termo mais específico. e

termo co?relato.
.4. diferenciação entne eles 6 feita pon tipos de letras e

disposição gráfica, por exemplo: o tenmo inais genérico 6 o que se enoon

tna na parte esquerda da fofha e o termÕ correlato é o que se encon
tna mais a direita.

Quanto as notas de extensão colocadas abaixo dos descrito
res, compreendem tnês tipos de explicações:
Incl-ue '-ser?ve para. indica¡ que o des cnitor pode representar determinado

termo que não está no fndice.
Usado pana -Esta expnessão antecede uma explicação ou definição do

des cni tor ,

Veja tamb6m -Em alguns casos um descnitor pode ocorrer sob duas for
rnas difenentes ¡ logo a expressão serve para reneten
as duas significações. Em outros o uso desta expressão
sel?ve para indicar que outno descrito:r pode ajudar na classi
ficação do documento,

A apresentação do fndice Geol6gico é feita no ANEXO III.
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2. - fNDICE GEOGRÃFICO

Uma info:rmação geol6gica pode ser situada em tenmos ge9

gnáficos, atnavés de vários cr.it6rios como polr exempfo: pela Canto
gr:afia (Còor"denadas Geográficas ), Geografia FÍsica ( Feições Fisio
gráficas) ou Geografia Política (Divisões Adrninis trat ivas ) entre ou

tros .

No estabelecimento deste fndice procurou-se o que fosse
mais simptes, mais preciso e que pudesse senvir como base para futu
nas inclusões com a menor margem de dúvidas.

As Divisões Administrativas foram as que mais se adequa

ram a estas condições, em vintude, de já esta:rem precisamente defini
das em termos espaciais e possuinem uma tenminologia cornente e uni
fonme.

As fontes util-izadas para elaboração do fndice foram:
- Divisão Regional do Brasil e;
- Divisão AdminÍstnativa do Estado de São Paulo.
A pr"imeir"a foi cniada pela Conissão Nacional- de Planeja

mento e Nor'¡nas Geogrãfico- Cantográficas atravás da rrResoulução n91,
de 8 de maio de 1969" (36), fundamentoü*se nas caracterÍsticas geo-
econômicas :reconhecidas através dos estudos de espaços homogêneos e

polarizados, fluxos e relações espaciais de pnodução e consumo.

Dividiu o B:rasil- em cinco Grandes Regiões:

- Região Nor.te CAmazonas o Pará, Acre, Territ6rio de Roraima, Rondô

nia e Amapã) .

- Reglão Nordeste (J'{a:ranh äo o Piauí, Ceará, Rio Gnande do Norte, Pa

rafba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e

Território de Fennando de Nor"onha).

- Região Centro-Oeste (Goiás, Mato Gnosso do Norte, Mato Grosso do

Sul e Dist¡ito Fedenal) .

- Região Su3- (Pananá, Santa Catarina e Rio Gnande do Sul).
* RegÌåo Sudeste (Minas Gerais, EspÍnito Santo, Rio de Janei:ro, Gua

nåbana e São Paul-o).
As G::andes Regìões, porl sua vez, foram subdivididas, a

tnayás' de seus estados em Unidades Homogêneas (Micro-Regìðes ),. Estas

unÌdades foram adotadas atnavés de combinações cle ocornências fÍsi
cas, soclaÍs e econônìcas. Sua distnìbuição foi a seguinte: vinte e

ol,to na Região Norte ¡ trinta na Região Centro-Oeste i cento e vinte
e sete na Região Nordesteì cento, lì onze na Região Sudeste e sessen
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ta e quatr.o na Regiäo SuL, dando um totaL de trezentos e sessenta Mi

cro-Regiões Bnasil-ei¡as .

A segunda fonte adotada foi a Divisão Administrativa do

Estado de São paul-o, criada pela Secreta:rìa de Economia e Plane.jamen

to do Gove?no do Estado atravás do Dectleto nP 52576 de 12 de deze¡nbro

de 1970i,1 .. que negularnentou as Regiðes Administrativas do Estado de

São Pauto..,r' pon ela o estado foÌ dividido em onze Regiões Administra
tivas e estas, po¡ sua vezo foram subdivididas en t+7 Sub-Regiões.

ESTRUTURA DO ÍNDICE

0s termos gerais (Grandes Regiões e seus respectivos esta

dos e teffit6rios ) foram compilados da Divis ão Regional do Bras il . F,g

quanto que, os termos específicos (Região, Sub-Região e Municípios ),
util-izou-se a Divisão Adrninistnativa do Estado em virtude de serrnaiÉ

completa, Este fato pode sen evidenciado na tabela f,3 que apresen-

ta pana um mesmÖ espaço geográfico a definição das duas Divisões a

nível de municípios,
0 fndice possui seiscentos e sessenta e oito descnitores

dos quais trinta e dois são genais e seiscentos e trinta e seis são

especÍficos.
Para os descritores ge::ais foi adotada uma codificação nu

márìca definida por quat?o dlgÍtos dos quais, o primeiro define a

Grande Regìão e o segundo o Estado ou Territónio, os dois dígitos
pestantes näo possuem alnda nenhuma significação. A distribuiçäo dos

códÍgos em função dos descritor"es fol feita de modo a per"mitirr êD-

tre eles, inclusão de novos termos 2 de tal fo rrna que Para o ter"mo

Bras l.l- h.á possibilidade da incl-usão de novecentose noventa e nove

ter:mos a el-e r:el-acìonados, e nos demaìs este número chega a noventa
e nove r

Para os descritores esPecíficos adotou-se uma codificação
alfanumérìca que possue d.uas letras (.que são a pnópria sigfa do Esta
do*Sp-) seguÍdas de três a cìnco dígitos. Estes referem-se às Regiões,

Sub-Regi6es e Municípios de tal forrna que urna Região pode ter de u$

a dois dígitos; uma Sub-Regiäo um dÍgito e um Município pode ter de

urn a dols dígLtos. A diferenciaçäo entre estes três elementos quando

associados é feita pon meio de pontos ex.:
(SP4) REGIÃO DE SOROCABA

(SP'+.I) Sub-Região de Sorocaba
(SP4. L. t) Anaçoiaba da Senna

(SPlO) REGTÃO DE PRESIDENTE PRUDENTE

(SP10.4 ) Sub-Região de Adamantina
(SP10.4.7)Pacaenbu



TABELA 1.3
CoMPARAçÃO A NfVEL DE MUNTCfPToS

DTVISAO ADM]NISTRATIVA DO

ESTADO DE SAO PAULO

DIVISÃO REGIONAL DO

BRAS I L

REGIAO DO VALE DO PARAÍBA

SUB-REGIÃO DE TAUBATÉ

. Caçapava
,, Natividade da Serra
. Pindamonhangaba
*. Redençäo da Serna
t: São Luiz do Panaitinga
. Taubaté
. T::emenbé

SUB-REGIÃO DE GUARATTNGUETÃ

. Aparecida

'-" Ane ias
,l Bananal-

. Cachoeir.a Paulis ta

. Cruzeiro
* Cunha

. GuaratÍnguetá
* 1.,ágolnha

. Lavrlnhas
' Lorena
. Plquete
. Queluz
. Roseina
* São Joäo do Baryeiro
* S ll.veiras
SUB.REGIAO DE SÃO JOSÉ DoS CA}.{POS

. Campos do Jo¡dão

. Iga:rat ã

. JacaneÍ
rl .larnbeino
. llonteir-o Lobato
* PanalÞuna
. Santa Branca
. Santo Antonio do PinhaL
. Säo Bento do Sapucaí
. Säo Jos6 dos Campos

MTCRO-REGIÃO 259

Apa:re c ida
Caçap a v a

Cachoeira PauIis ta
Campos do Jordão
Cruzeiro
Guanatinguetá
I ganat ã

Lavrinh as

Lolena
Monteiro Lobato
P in damonh angab a

Piquete
Que J-u z

Ros e ira
Santa Branca
Santo Antonio do Pinhal
São Bento do S apucaÍ
São José dos Campos

Taub at6
Trememb é

( "') Municípios não considerados na Micro-Região
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Na ap::esentação do fndice todas as codificaç6es estão en
. t -. -tne par:êntesis pana díferenciação do fndice Geolõgico. O grau de hie

rarquia entne os descritones é feìto pon meio gnãfico, isto ð, tipos
de Ietras dife::entes

A estrutura PnoPosta penmite que futuramente dois tipos de

desdobnamentos sejam feitos :

1.- Desdbbr^amentos em termos po lít icos - adnin is tnativos para outros
Estados ã semelhança do que foi feito Pana o Estado de São Paulo

2.- Desdobnamentos em ternos fisiográficos.

As figunas 2.3 e 3.3 mostram através do rnapa do Brasil e

do Estado de São Paulo as Divisões adotadas
A apresentação do lndice Geognãfico é feita no ANEXO IV.
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,3. - fNDIcE cRoNoGEoLÕGrco

Deacordocomoc6digodeNomenclàturaEstnatigráfica(24)e
xistem seis tipos de classificação:

. Li toes trati gr:áfi ca

. Edafoes tnat igráfi ca i

. Bioes tratigráfica

. Cronoes trat igrãfica

. Cronogeol69ica.
, Clinatogeológi ca

' No estabelecimento deste fndice optou-se pera cÌassifi.ca
ção 0ronogeol69ica, utiLizando-se desta suas maiones unidades:

UNIDADE CRONOGEOLÓGI CA

EON

ËRA

PERfODO

Époce 
l

Quanto a unidade TDADE foi suprimida, pois dent:re ã.s suas 
I

vãnias classificações (Eunop6ia, Americana, etc.) não existe na dc I

cumentaçãogeo16gicabnasiIeinatendênciape1ousodenenhumaem
par:ticulan e, a inclusão de todas resul-taria num grande número de
des cnitores .

0 fndice possue sessenta e seis descr:itores. A todos foi I

adotada una codificação numérica composta de t¡ês dígitos que vão 
l

de 100 a 950.
Na apresentação do fndice a distinção hier"inquica dos 

l

descritores é feita pon meio grãfico, at:rav6s de diferentes tipos 
i

de l-etna.

A distribuição da coaificação foi feita de modo a possibi l

1l'taralnc].usãodenovoSdescnitonessemmodificaçãodaeSt]îuturaa
tual,

Considerando que, está em elabonação o ,'Léxico Ëstnatigná
fÌco do Bnasil", tão l-ogo e1e seja publicado servirá como fonte básf i

ca parra cornplernentar este fndice em termos litoestnatigráficos 
i

A apresentação deste fndice é feita no ANEXO V.
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4. - o THESAURUí cEo],ÕGrco coMo LTNGUAGEM DE TNDEXAçÃo

O tnatamento dos documentos a Partir da utitização deste 
i

Thes.aurus impJ-ica nas seguintes openações: 
. )

à,- lndexação do documento pelo fndice Geológico quanto às suas: 
l

. For"ma de apnesentação - atnav6s da escol-ha de um descùi 
.

tor nas seções t000 ou 9000:9238. 
,

. Assunto - pela escolha de um ou mais descritores nas se 
I

çôes 2000 a 8000 e 9300:9800.

'b.-IndexaçãododocumentopeIofndiceGeognáfico
c.- fndexação do documento pelo fndice C:ronogeolðgico.

Quando da seleção dos descritores, como regra geraf r d9

vem ser observados os seguintes critérios t 
,

-Ëscolhenaque1esqueme1hordefinamaid6iacontidanodocu
mento.

- Optan, sempre que possível, pelo termo mais específico. 
l

- Usar o menor número de descnitores que permita a info::mação' 
l
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CONCLUSAO E RECOMENDAÇÃO

A explosão da infonmação e as dificuldades de comunicaçáo

deconrentes, observadas ap6s a Segunda Guerua Mundial, obrigaram a

Biblioteconomia a encontrar Técnicas mais adequadas pana fazen fren
te a esta situação, o que resultou no surginento da Ciência da fnfor
rnação.

Em Geologia, o gpande crescimento observado de sua docu

mentação, ainda tratada de modo tradicional em termos biblioteconômi
cos, necessitaná num futuro pnóximo do estabelecimento de uma políti
ca de centralização destas info:rmações e de uma adaptação as novas

Técnìcas eixistentes.
Visando contribuin para esse fim propõe-se urn Thesdurus

Geológicorem lÍngua pontuguesar como pnimeiro Passo para o desenvol-
vl¡nento de uma linguagern de indexação apropriada a um Senviço de Tn

forrnações Geo169ieas do Bnasil.
Recomenda-se que quando do estabelecimento desta Política

de Centralização destas Informaçöes objetive-se:

= Maior intercâmbio entre as Entidades BnasiLeiras que trabalhem em

Geologia;
- onganização de Reuniões com os

pecializadas a fim de tentar
inte:rcârnbio;

- Dar continuidade ras "Bibliognafias Brasifeinas de Geologia";
- Criação de um Sistema Nacional de Informações Geol6gicas atravás

de Ser^viços de Informações Regionais..

respons -veis pelas Bibliotecas Es

um trabalho integnado e um efetivo
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RESUMO

É apnesentado¡a princÍpio, um desenvolvimento da Bibliote
cono¡nia a Ciência da fnfonmação, tentando nelacionar esse desen

volvimento com o histónico da Gèologia no Brasil e o próprio desen

volvimento da documenta.ção geolõgica b¡asileira, mostr:ando sua pre
dução bíbliográfica, seus Centnos de Pesquisat seus Cursos e Bibtio
tecas es pecializada

Sendo constatada uma explosão docurnentánia geológica, no

tadamente a partir dessas duas últimas décadas, haverá necessidade
do estabelecimento de uma polÍtica de centralização destas informa
^: ^ -

Portanto é pnoposta a elaboração de uma linguagem de in
dexação ou seja, um Thesauz,us Geológico em Iíngua portuguesa, com o

objetivo de facilitar a disseminação da infonmação geol6gica no

Brasil. Esse Thesaurzs é composto de um fndice Geol6gieo,um Estra
tÌgnãflco e um Cronogeológico. Nesta forma preliminan, pode sen apli
cado a pnlncípio ao Estado de São Paulo, tendo sidc entretan
to estruturado de fonma a penmitin que seja aiopliado para todo o

Bnasil.
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ANEXO I

Biblioteca do Cunso de Geologia da

Fundação Universidade Feder"af de Ouro Preto - FUFOP

Pnaça Tiradentes , 20

Ouro Pneto - MG

Biblioteca do Instituto de Geociências da

Universidade de São Paulo (USP)

Cidade Univers itária
São Paul"o - SP

Bibtioteca da Universidade do Pará - UFPA

Curso de Geologia do Centro de

Ciências Exatas e Naturais
Av. Gov. José Malcher, l-192

Paná - BE

Biblioteca da Universidade de Fontal.eza - UNIFOR

Instituto de Geociênc ias
Av. Washington Soares s/n
Bairro - Ãgua Funda

Fortafeza - CE

Biblioteca do Instituto Geociências da

Univensidade Federal da Bahia
Rua Augusto Viana s/n
Salvadon * BA

Bíblioteca da Fundação Universidade de BrasÍlia (FUB)

Instituto de Geoeiências
Carnpus Univers itário
Brasília - DF

Bibl-ioteca do Instituto de Geociências da

Univer"sidade Fedenal de Minas Gerais
Cidade Univers itária
Pa¡npu tha - MG



Biblioteca da Universidade Fedenal do Rio de .Ianeiro
Instituto de Geociências da UFRJ

Cidade Univensitária - Ilha do Fundãc

Rio de Janeino - RJ

Biblioteca da Fundação Universidade Federal de Amazonas (FUAM)

Curso de Geologia do Instituto de Ciências Exatas

Rua Paranaguá, 2oo

Manaus - AM

Biblioteca da Universidade Federaf do Ceará (UFCE)

Curso de Geociências
Av. da Univensidade, 2 ' 853

Fortaleza - CE

Biblioteca do Instituto de Geociências da

Univensidade Federal de Perna¡nbuco - UFPE

Rua Prof. Mor.aes Rego s/n
Recife - PE

Bibl-ioteca do Tnstituto de Geociências da

Universidade Federal do Paraná - UFPR

Rua Quinze de Novembror 1299;
Cunitiba - PR

Biblioteca do fnstituto de Geociências e Ciências Exatas da

Universidade Ëstadual Paul-ista de Mesquita Filho - UNESP

Rua 10 nQ 2527 - CP-Ì78
Rio C1aro - SP



Bibl-ioteca do Instituto de Geociências da

Universidade Federal- do Rio Grande do Sul - UFRGS

Av . Paul-o Gama s /n;
Porto Alegre - RS

Bibl-ioteca da Universidade do Vafe dos Sinos (ou Escol-a de Geofonia)

Instituto de Geoc iêrlc ias
Praça Tinadentes, 35 - c'P' 275

São Leopoldo - RS

Bibfioteca da Universidade Fedenal Rural do Rio de 'Janeiro UFRRJ

Cur.'so de Geologia do Dep. de Agronomia

Rodovia Pnesidente Dutra BR 462, km 43

DagraÍ - RJ

Bibl-ioteca do Instituto de Geociências da

Fundação Universidade Federal do Mato Grosso (FUMT)

Av. Fernando Conreia s/n
cuiabá - MT

Bibl-ioteca do DePartamento Nacionaf da Produção Minenal - Região

Av. Pasteur, 408;

Rio de ,Janeiro - RJ

Departamento Nacional da Produção Miner"al

Setor Antarquias Nonte

BrasíIia - DF

Biblioteca da Companhia de Pesquisas de Recunsos Minerais -CPRM

Av. Pasteur' 404 - Praia Vermefha

Rio de Janeiro - RJ

BibÌioteca do Instituto Geol6gico

Av. Miguel St'efano' 3900 - Ãgua Funda

São Paulo'- SP



ANEXO T]

GEOREF INFORMAT]ON SERVTCES

AMERTCAN GEOLOGICAL ÏNSTÏTUTE

5205 Leesburg Pike
Fall-s Churck VA 2204f

DÉPARTEMENT DOCUMENTATION

BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES

Avenue de Concyr, On1éans-la Source (Loiret)
8.P.6009 - 45018 Orl-éans CEDEX

GËOSYSTEMS

P0 BoX 1024, Vlestminster
London Slrtl - England

CANADA CENTRE FOR GEOSCIENSE DATA

S ir^ hrillian Logan Bidg
580 Booth St,
Ottawa Kl-A OE4 - CANADÃ

AUSTRALTAN EARTH SCTENCE TNFORMATION SYSTEM

AUSTRALIAN M]NERAL FOUNDATTON

P0 BOX 97, Glenside
south Austrátia SOgS
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looo PUBLICAçOES

11OO CONGRESSO

Inclue seminãrio, s irnp6s io , encontro

1101 Resuno de Congz'esso

110 2 Pr,ê-ímpnessão de Congz'esso.

110 3 Reldto de Congresso

1104 Anais de Congz'e s s o

1150 GUTA DE TRABALHO DE CAMPO

1200 Lrvn)
Inclue folheto

120 f Làoro Teæto

12OZ Llonognafia

1203 Coleção de TrabaLhos

L20.4 ManuaL

1205 Tnadução (de Líoz'o)

1350 PUBLICAÇÃO PERTÕDTCA

1351 Reþ¿sta de Sociedade C¿entíf i.cd

1352 Repôsta de Entidade

1353 Reoista PubLicada pon Editot' Comev'ciaL

1354 ReÐ¿sta de Circulaçã.o fntevna

1355 Sênies

14OO PUBLlCAçÃO GOI|ERNAMENTA.L

140 r ReLatír,io de Al)¿o¿dades

l4O2 R.eLatórðo T êcntco

14s0 LEGTSLAÇEO

150.0 N 0RMA

1550 PATENTE

1600 PUBLTCAÇ1.0 ÐSPECTA L

1650 TESE

1700 FrLt|E

1701 Audio VisuaL



LTOZ Fotog?afùa
170 3 foto aêrea
170 4 imagem de Yadar'

inclue lnagea de saté1ite

1800 TIAPA

180 f EscaLa

180 2 EscaLa

180 3 Escala

180 4 E s caLa

180 5 Out?as

7:7,000,000

7: 500,000

1:250,000

7:700.000

E s caLas



2OOO GEOLOGIA REGIONAL

Tipos e pr"odutos de tnabalhos geológicos de u
ma negião, pnincipalmente distribuição esPa

cial de tipos de rochas, feições físicas e es

tnuturais, Para documentos que dão tnatamento
mais detalhado de petrologia iocal , estrutura,
feições de superfície e estratigrafia, veja
tanb6n: 5400 pet:rologia; 7300 geologia estru-
tural-; 7400 geomonfoJ-ogia; 7500 geoJ-ogia his
t6rica.

2010 EXPEDIÇõEs

Expedições geot6gicas com múfiplas finalidades.

21OO MAPA E DADO6 TOPOGRÃFICOS

RestrÍto a mapas de importancia para trabalhos
geol6gicos.

2 101 Mapa Bas e

2lOZ Mapa rtsíogr'áfíco
Vej a tambérn 740C geomorfologia.

2I03 Mapa Aåninistratiøo
2lO4 lnapas Fo tognamêtnico

Veja tamb6rn z 2206 mapa fotogeol6gico ,

2I50 MAPA E LEVANTAMEN?O OCEANOGRÃFICOS

Os resultados de levantarnentos oceanogrãficos a

' presentados em mapas ou tâbe1as,

215f LeÐantamento Geoflsico Marinho
2752 Let;antamento Sísmico lularinho
2153 LeÐa.nt(i.mento Magnetomêtyíco Ma?inho
2L54 Le'úa.ntamento Gyaoônétrieo Maz'inho
2155 Levantanento de sondagens do Tundo do Maz,

2 f56 L,epantclmento Geoqulmico Maninho

2L7O MAPA E LEVAN']'AMF;NTO H]'DROLÓGTCOS

Os resultados de 1evântamentos hidrolõgicos a

present¡rdos ctn mapas ou tabelas ' Vej a tambóm

4900 ãgua.



22OO MAPA GEOLÓGICO

22OI AtLas Geo Lô g i'co

2202 tn¡enênia de Mapa

ttem6tia de rnapa geol6gico ou texto expllca
t ivo pub licado separadamente'

2205 Mapa Te ctôni co

2206 \lapa Foto ge o Lógíco
Veja também: 2104 mapa fotograrnãtrico.

22Og fnterpretação de Mapa GeoLõgíco

2250 CjMPTLAÇ80 DE DAD)S REGT0NATS

Conpilação de resultados de vãrios levantamentos
e investigações numa base regional.

23OO MAPA E DADOS PALEOGEOGRÃFICOS

Vej a tarnbémz 77LO paleogeografia

23oZ I'Iapa de rsopacas
Vej a tamb6m:7600 estratigraf ia'

2350 MAPA E LEVANTAMENTO DE SOLOS

Veja tarnb ãrn t 74LO Pedologia.

24OO MAPA E LEVAN?AMENTO GEOFtSICO TERRESTRE

Meditlas de parâmetros gcofís i cos ou

de levantamento de base terrestre. Veja tambãm:

2151 levantamento geofísico narinhol 27O0

levan tamen to aõreo transPortado ; 3340 pesquisa
geofís ica; 6 800 geofísica.

24OL Leüantamento Sísmùco

. 24OZ LeÐantamento Magnetonétrí co

24O3 Leuantanento GraoímétYíco



25OO MAPA E LEVANTAMENTO DE RECURSOS NATURAlS

Mapa e dados de dístribuição de recursos naÈtr

rais. Veja tamb6m: 3300 pesquisa; 3900 fontes
de energi a: 4000 depósitos minerais '

2501 Mapa MetaLogenétieo

25oZ MaDa Geoauímico:

2503 Leuantamento .de Dístz'íbuíção Matez'íaís

2600 LEVANTAMEN?O GEODESTCO

Vej a tarnbãrn: 3200 geodãsía; 8560 eduipamenEo

geod6sico.

27OO LEVANTAMENTO AERO-TRANSPOR?ADO

Mapa ou tabelas de resultados de levantamentos
a6ro-transportado e por s at6lite,

27Ol LeDantamentos fotogramátricos
V"ja tambénl 3257 fotogrametria

L e Dan tane n to A e romaq nét i co

2705 Leøantamento Gy'auimétz,ico AeTo -?ransp o Ttado

2707 LeÐantamento poz' inagens de v'adar

280O MAPAS E DADOS ASTRONÔMICOS

Inclue atlas astronômico

2801 Mapa e Dados Planetãz'ios

2gOO LEVANTAMENTO AMB I EN TAL

!fâpa e levantamenÈo d.e asPectos geol6gicos
no arubiente, Veja tar4héru; 3570 geologia
ambiental.

2g}r LeÐdnþdnento de PoLutção NaturaL

2g|z LeÐanþanento de PoLuição fndustríaL

zg}h Lel)a.ntanento de Recuperação de TeÍ'Îenos



3OOO GEOLOGIA APLICADA

As seções 3000 a ¡+999 cobnem os camPos da aplil
cação da geologia a senviço do homem, sobne a

plicação da geologia econômica veja a seção

4000. Veja também: 8500 equipamento e instru
rnentaç ão

31OO COLEçÃO DE AMOSTRAS OU ESPECTMES

Veja Èanbãm z L220 guias de víagem de camPo i

I150 rn6todos de campo.

3fO2 CoLeção de Rochas

3Io 3 CoLeção de Minerais

310 4 CoLeçã,o de Fósseis

320O GEODÉSTA

Veja tamb6m: 2500 LevanÈamento goedãsico ; 8560 I
quipamento geod6s ico .

322O CARTO GRAFTA

Veja tambén z 8562 equipamento cartogrãfico,

322I Ìu\ap eamento T op ogz,ãfi co

Veja tarnb6rn 2100 mapa ÈoPogrãfico '

3222 Mapeamento GeoLðgico
Veja tanbão 22OO maPa geol6gico; 8150

m6todos de campo.

3223 Legenda para. Ma.pd. GeoLógico

3224 Mapeamento de Sub suPez'fície
Veja tarnbérn: 2300 mapa paLeogeogtãfico.

3225 Ma.peanento por Con7utação
Veja tanbéni 8300 nétodos comprttacionais

3250 SENSORI.AMENTO REMOTO

SensoriarnenÈo remoto da Ëerra por avião ou satãlite
.excluindo foEogrametria.



3257 Fo tog nametz'ia

. fotografias do esPectro visível da superfície
da terra' veja 2701 levantamento fotograxn6tri
co.

32 80 GEOLOGIA MTLl?AR

Aspectos geol6gicos de movimento de tropas ' cons

trução mílitar e ' ParticularmenÈe efeitos geo16-

gi cos e de te cç ão de. explosões nucle ares .

330O PE SSUT SA
Inclue pros p ec ção e exploração.
Pesquisa de dep6sitos minerais incluindo carvao
e petrõ1eo.

3310 Pesquisa de Eontes de Energia
Veja também: 3900 fontes de energia.

3318 p?ospecção geotérnò ca

vej a tarnb6rn: 6590 Seoterltria
332O eæpLordção de petrôLeo
332'1 erpLoração de c.aroão l

3330 Pesquisa Miney'al :

IncIue prospe cção

3334 pesquisa de mineraL metáLico 
,

3337 pesquisa de mineraL não'neLãLico
i
I3340 Pesquisa Geof,ísica

3341 prospecção slsmiea l

ì

3342 pro specção magnét¿ca 
ì

3344 p.r,ospecção gz'aþ¿má t!¿ca
' 3346 prospecção tânníca 

1

.. o uso 6 oposto a exploração de fontes de ener 
l

. gia geot6rmica, :

3347 prospecção eLét;v'ica
inclue eletrorresis tivitlade ' SP r I? e r¡ãtodos

eletromagnéticos. I

I

3360 Pesquisa Geoquínica
ì3361 anãLise de so|o 
l

veja também 7!+1.0 Pedologia

3363 anîLise bt)ogeoqulrní'ea

3364 eæpLoz,øção hidrog eoqulmdca



. 3365 amoatodgem de sedinentos
34OO PRoDUçÍo

' 3401 Histõria da Produção do Petv'õLeo

3402 Históv'ia da et'oduçào Mínez'aL

3420 ENGENHARTA DE PRODUçÃO D0 PETRÓLEO

3421 Latv,a do Pe tró Le o

3422 Esþudo de Res erxatór,íos

3427 Sond.ag ens

3430 OPERAçÃ.o DE PRODUÇÃO DE PETRÕLEO

3460 ENGENHARIA DE MTNAS

3462 Mátodos de Laora

3463 mineração s ub t ey,rã.ne a

3464 nineração a cãu abetto

3468 Geomecâ,nica ApLicada a Mineração

3530 GERENCTA DE PRODUçÃO

Política de produção, Veja tambãm 3400 produção;

977O polÍtica energética.
3531 Aspecto6 Iêcnieos de Gey,àncta de Frodação

3532 Aspectoa Econ6n¿'coe de Gey,ância de Produção

3533 Aspecl;ç6 LegtsLatíuos de Øerãncia de Prodøção

3536 Esbabtsttca de Prodação de Petr6Le.o

3537 Estatíst.tca de Pnodução de Çarpão

3538 Estatîet¿ca de Pnodução Mínev'aL

3550 CONSERVAÇÃ0

A ptoteção e o desenvolvimento apropriado do am

bienÈe natural
'3551 Conseroação de Recuz,sos

Programas de conservação de recursos naturais.
3552 Cons ez,oação Geo Lógica

Gonservação de inportantes afloramentos geol6
gicos.

35 70 GEOLoGIA AÌ'IBIENTAL

Vej a tamb6nr: 2900 levantamento amb ienta 1 gTgO

política ambiental.



357L PoLuíção NatunaL

3572 PoLuição Mineit,a
Potuição causada por oper"ções mineiras

3573 PoLuição do Pel:róLeo
' Poluição causada por operações de produção de

pet16leo.

357 5 Recuperação de Terz,enos

3576 Avmazenamento Subtez,nãneo d.e Rejeitos

3600 GEOL,OGTA DE ENGENHARIA

ApIicação da geociências a prãtica da engenharia
civil

3601 Inoestigações in-situ

3602 Engenhaz,ta de lundações
3604 )bya de Teyya

Inclue aterro, barragem e enrocamento.

3605 Estyutura 6ubter,r,â.nea
Inclue túne1, "shaf t" e EiaIería

3606 Base, Sub-Base e Pauímento
Inclue rodovia, ferrovía e aeroporto

3607 Obra de Engenharía Costeira
Inclue ponte, canal e obras de proteção da

costa.

360 7 Eæcauação

3620 MECÃN ICA DE SOLOS

Propriedades de engenharía de materiais de superfÍ
cie inconsolidados veja tamb6rn 7420 Pedologia.

362I Pnopriedades de Engenhaz,ia de SoLos

3621 ProbLenqs de Engenhar'ía de Solos

3623 Tv,d.tamento de SoLos

Inclue compactação, drenagenr, in j eção s es t!
bilização

3650 MECÃNTCA DE ROCHAS

Propriedades de engenharia de rochas consolidadas



3651 Pt'opniedades de Engenhaz'ia de Rochas
' Inclue propriedades físicas, químicas e di

nârnicas de ro chas

3652 Pz'obLenas de Engenhaz'ía de Rochas

3653 \'Tatamento de Rochas

Inclue injeção, suporte e estabil ízação '

1670 ENGENHARIA SfSMICA

Usado para engenharia de terremátos. Projetos de

fundação' deestruturas contra efeitos de : abalos )

s ísmi cos .

380O OCEANOGRAEÏA

Veja tarobén: 2150 mapa e levantamento oceano-

grãficos ¡ 7712 paleo oceanografia; 8950 equipamen

to oceanogrãfico'

3820 ÃGUA nO AAn

Usado para ãgua salgada. Inclue propriedades es 
:

táticas da'ãgua do mar. Para propriedades químicas

ve j a 3880 oceanografia geoquíruica.

382L Pt,opz'iedades Dínãmícas da Ãgua do Maz'

Inò1ue correntes oceânicas e circulação

3830 PLATAFORMA CONTINENTAL

Geología e morfologia da plataforma continental

3831 Talude ContinentaL 
l' 3832 Canyon Submanino

3833 Sedimentação de PLafoz'ma 
ì

. Para sedimentação ern geral veja 5570. 
:

3840 FUNDO D;O OCEANO

Geologia e geomoifologia do fundo do oceano in
cluíndo o plano abissal

3841 ELeuação conl)¿nental

3842 Eleoações do fundo do oeeano

3843 Depz,essões do fundo do ocenano



3860 OCEANOGRAFIA GEOFlSICA

Usado para geofísica marinha..lnclue ondas, mg

rés e maremotos.

3880 OCEANOGRAFIA GEOSUIMICA

Usado para geoquínica marinha. IncIue quÍurica da

ãgua do rnar.

3885 Radioatíoíddde da. Ã.gua do Mar

39OO FONTES DE ENERGTA

3920 ENERGTA SOLAR

3950 ENERGIA HIDRÃULICA

3954 ENERGTA HTDROELETRI.CA

3960 ENERGTA DE COMBUSTlVEL EõSSTL

3g7O ,EN.ERGI A NU CLEAR

39 80 ENERGTA GEO YÊ RMI CA

' Usado para ocorrência nâtural de ãgua quenEe e

vapor, incLuíndo fontes termais, fumarolas e

gÊ.iser,'

4OOO GEOLOGT A ECOIVÔMICA

4010 COMBUSTfVEL FÕSSIL

Veja também 3310 pesquisa de fonte de energia
e 3900 fonte de energia.

4020 PETRÓLEO

Usado para petróleo crú. Inclue t.g
balhos descritivos em ãreas produtora6. como um

mineral, o petr6leo 6 indexado ern 5195.

4OZL Fornação de Petró Leo

A ori.gem e condições de fornação

402.2 Conposição e Propr'íedades do Petr,õLeo
U..ja tarnbém 5195 peÈr61eo como mineral

4030 Descobeytas de Pe trõLeo

4O4O FOLHELHO OI'Ef GENOS (XTSTO PIROBETUMINOSO)

4060 GÃS NATURAL

, Inclue trabalhos descritivos de ãreas produtora.
Veja tarnbõm¡ 3320 exploração de petr6leo.



. 4062 HéLio e Gases Nobres

4068 Gãs Atnosfêrico
Consíderando a atmosfera uma fonte de oxigênio,
nitrogênio, ecc. Veja também: 7090 atmosfera.

4069 Descobepta d.e Gá.e Natural

4100 }ARVÃ?

Inclue geologia de região carbonífera

4101 Foz'mação do Caroã.o
' Inclue origem e formação do carvão

4LOZ Tuz,fa
Inclue sapropel i Ëo.

4 l- 0 3 Línhí to

4LO4 Cayuão b etumino s o

410 5 Antr,ac ¿to

4LO6 Grafito

qlOT Deseobez,ta de canuão

4150 GENESE DE MINÉ RIOS

Us ado para aspectos gerais e gen6tieos da min e

ralização. Veja tamb6m:6690 geoquínica de depõ

si tos minerais

415 1 Zoneamento Mtney,aL

Sequências paragen6ticas e distribùição espa

cía1 dos minerais, PaÌa estudos acadêmicos ve
ja: 5153 quírnica dos minerais.

4f52 Pt,ocesso de Concentyação M¿neral

4153 Enriquecimento Supergeno e Hipogeno
'4I54 Liætuíação

Para aspectos geomorfol6gicos veja: 7439 in
temperi smo qu ími co.

415 6 Dep õs i t;o Síngnátíco

4157 Depôsito Epígenétíco

4158 MíneraLização Endogenëtíca

.. Veja:5430 rocha plutonica.

4I60 DEPöSITO MTNERAL DE NOCI]AS TANE:AS

4162 Depõaito Ontonagmãtí co



4L63 Depõcito pegmatítico-pneumatoLítieo

416 4 Depõsito Pi rome t as s onãt ic o

4L65 Depósíto HidrotermaL

4L66 Depósito HipotemaL

4L67 Depôsito MesotenmaL

4L68 Dep6sito Epitermal

4T7O DEPöSITO MTNERAL DE ROCHAS METAMöRFICAS

, Veja tarnb6m: 5470 metamorfismo

4l7L Depõsito Metamõr,fico d.e Contato

4172 Depõsito Metamõrfíco Re gi onaL

4180 MINERALIZAÇÃO EXOGENÊTrCA

Vej a tamb6rn3 5500 sedirnentologia
4181 Depõsíto ResiduaL de Intemperismo

Vej a tamb6m 7401 íntemperismo

4L84 . Depósito de MineraL DetTít¿co

4L87 Depósito ?rgãnico e Químico

42OO DEPÓSTTO DE MINERAL METÃLICO

Trabalhos são classíficados nas seção 42OO a 449O

quando a enfâse rnaior é dada a.natureza e ocorrên
cia do que à gênese, Veja também 4150 gênese de

nin6rios

420L Pz,opíncia MetaLog en¿ t¿ca

4203 Depóstto Es trat¿ foz,ne

4204 Depósito Po Lineþã.Li co

4205 Depósito de SuL feto
4207 Depósito de MetaL Bá,sico

42IO MTNÊRTO FERRtFERO

42LL MCnár,io de F e rz,o

Ve j a tamb6m:5314 ferro (rnineralogia)

4212 Mínénío de Magnetita. e .Hemdt'íta
\le ja 5322 sõrie da magnetita ( nineralogia);
532 5 grupo da hemaÈita.



42L3 Mínérío de FerYo Sedimentat

42L4 Mùnérío Limoníëico
Min6rio de 6xido de ferro hidratado' Veja

5333 gtupo cla Iirnotita (mineralogia) '

42L5 Minêz'io S ídez'í ti co

üin6rio de Carbonato de Ferro' Veja 5374 sí
derita (nine r al og i a) '

4216 I,ldnérôo de Fez'z'o 0olíþico
'Uitt6tio de silicato de ferro '

r+217 trlinév'io de Fez't'o Pir'ítico
veja tamb6n 5341 grupo da pirita*marcassi-
ta- arsenoPíri ta.

4218 Minávio de Manganã s

Inclue p ipolus í ta e min6rio de manganês eo1Í
tico. Veja 5327 grupo da pirolusita (minera-
logía).

4220 MINÉRTO METÃ.LICO NÃ.7-FERRIFERO

4230 Minêr'öo de ouro

. Veja tamË6rn: 4243 ¡ninõrio de ouro argentífero;
. 5311 ouro (míneralogia).

4231 Ðe¿o de ouro
4232 depõsito de ouz'o aLuuionaz'

4240 Minár,ío de Pv,ata

Veja tarnbérn | 5312 prata (rnineralogía)

4241 p?ata natiua
4242 minér,io az'genl:í f e ro

4250 Minéz,io de Cob z'e

Vej a tarnbãm:53I3 cobre (mineralogia).

4251 depósito sedimentar de cobre
4252 oeio de cob v'e

. 4253 depõsito de cobz'e natíoo
4254 nlinêz'iÒ de suLfeto de cobne

inclue caLcopirita e malaquita
4255 mínârio de óæido de cobre
4256 ninár,io de canbonato de eobre

4260 Minénàos do Gyupo do Chumbo e Z'tnco
' Este grupo inclue rninõrios do grupo do tã1io e

cadmío (.429 O e 4295)



426L minãrio de chumbo

4263 minério de zincò
4264 tseías de zí'nco e chumb o

4265 depõsito netassomätico de chunbo e z'inco

4266 depõsíto sedimentan de chunbo e zineo

rt29O ntné r,í o de tã.L¿o

4zg5 nínér'io de cadnio

4300 Minér'io de Estanho

4301- oeío de estanho
4302 minário de estanho metassomátíco

4310 In|inér'io do Gr.upo do C?omo

Es te grupo inc lue minãrios de ruolibdênio, tug
gstênio, vanãdio, ni6bio. tânta1o e germãnio.

4311 minér'io de cz,omo

4320 minário de nolib dânio
4330 minério de tungstânío
4340 ninêr'io de oanã.dio
4350 mínêz,to de ni6bío
4360 mináz,to de tâ.ntaLo
4370 minário de gez'nânio

4380 Mtnër,io de Ntquel e Coþaïto

4381 mtnéyto de nîqaeL
43gO ninêv,io de cobalto

4400 Mtnârto do Gz'upo da PLattna
O grupo da plaÈina inclue os oinérios de rP
tênÌo, r6dio, paládio, 6.smîo e lrfaio,
4401 minérto de pLatt)na
44oz ntnétlr: o de rutânio
4403 nínév'to de ?ð d¿o

. 4404 ninér,òo de paLãdto
4405 ninárío de ósnìo
4406 mtnêr'to de irídio

44LO 14tìnê r'to de ALuntnio

lt lt|-:- Baurl:1)a

44ZO Minério de 7ez,ras Raras (e ?aLaetonadosl

4221 nùnâv,to de e scândio
4222 ninêr,to de ttnùo
4223 ntnério de Lant;ânto
4224 ntnéz,io de tõrio



4430 Minênio do crupo Ittãnto
Este grupo incLue mÌn6rfos de zlrc6'nio e

hãf nio.

4431 ntnéz,io de tûtãnio
4432 ntnério de iLnen'i.ta

weja carnbãmi 5325 grupo de henatita Cmineralo
gia).

4433 ninêz,io de z.utíLio
veja tarob6m¡ 5324 grupo do rutílio (mineralo
gia).

4438 ninér,io de zincînio
4439 nínêv,ôo de hãfnio

4440 Minério Radioatioo

4450 ní'nérîo de urânio
. 4460 ninátio de r'ádio

. 447A Minério de Areânio

4473 Mûnév,io de Antinînto
447 6 Minãz'ío de Bísmuto

4480 Mínárto de GãLio

4485 Mùnérto de lndt,o

4490 Mtnâvio de 14e Y:cúrt o

45OO DEPÕSTTO NÃO-ÎT|ETÃLTCO

4510 MatertaL de Consbração

45Ll pedra natunal

. 4513 az'eni to
' veja tanb6o: 4560 areia e caecalho

. 45L4 caL eá,r'ío

veja tanb6ro I 5546 rocha calcária
4515 pedz'a deeorabioa

us atlo para tevestÎnentor etcr
45L6 pedna o rnanentaL

pedra usada Para esculturaE. inclue ãgata,
6nÍx, rnalaqulta, f,1uorfta, esÈeaEitar rodo
niga e alabastïo quando usadas para essa

- f inalidade.

4520 Pnepanação de MatetôaL de Construção

452I matez'ûaL Para cínento



4522 mdter¿aL pa.ra conc"e to
4523 areia paz,a cons truçã.o
4524 agne gado

4525 ayg¿La para tíj oLo
4526 brita para pavinento

4530 Re f,natã.rio
Ve j.a tarnb6rn: 6695 geoquÍruica industrial
4531 argiLa refz,atã.nìa

veJa tarabérnt 4560 argi 1a

4532 aneta nef,ratã,nia
veja tanbérni 4560 areia e cascafho

4535 MineyaL Itsado paz,a Ref,íno (MetaLurgiaI
Inclue a fluorita e criolÍÈa quando usados
para fornos de fus ão.

4540 Abyastpo

454L dt)anante aþ z,asipo )

veJa tarnbãrna 4821 diamante Cgema); 5316 dia l

manÈe (mineraLogia)
4542 depósito de esmeriL

veja tambérn: 44L0 rnin6rio de alunínio.
4543 depósíto de corínd.on i

veja também: 4410 ¡uinérío de aLumínio.
4545 abrasíuo de síLica

inclue abrasivo de diatomita.
l

4550 Argila 
j

veja tamb6m: 453I argLla refratáría; 5270 mine ]

ral de argiJ.a; 5537 atgíLa (sedimentologia).
i4562 argíLa cerã,mica 
l

ínclue argila Potter. veja tamb6m: ó695 geoqu!
m¡.ca rndus tr ial .

4563 terra Ftú.L L e z, 
I

4566 bentoníta
4567 caulín

para mineralogia vejaz 5271 grupo d¿ì cauLíníta. I

I

4560 Az,eia e CascaLho 
l

l

Veja tarnbãn ¿ 4523 areia de construção; 4532 3 I

reia ïeftatãria e 5530 sedimenÈo c1ãs tico.

4572 dre¿a quavl; zosa
veja tambéru: 5283 gr:upo da eÍlíca. 

i
i

I



457 4 a?e¿a pa?a D¿doo

4577 eas ca'l.ho

457o MinenaL Fez'tiLizante

4580 Eoapo Îito
?ara s edimen tologi a veja: 5545.

459o .d,epõsíto euapoz'ítíeo Potássíco
veja tamb6m | 4510 mineral fertilizantes.

4600 depõsí.to elapor¿t'íco de nagnásio
para depõsito de magnásio, vej a'- 4760

46Lo depösito ertaporítico sõdico
4620 depósito eoapot'ttico de haL'oides

4630 dep6sito e.ttapoz'ítico de suLfato
4640 d.ep6stto eoapoz'ítico de cabornato

para outros depõsitos cabornãticos veja: 45fO

fertilizante rsinetal ¡ 476L dep6sito de r¡agné'
sî.o1 4762 dep6sito dolomîtico ¡ 4780 dep6sito
caleáreo.

4650 depõsíto et;aporítico de boz'ato
para mine ralogia veja¡ 5360 Ìtorato

4660 depósôto er.tapor,ítico de nttz'ato
veja tanb6m:4550 fertílizante mineral; 5380

f osf ato.

4670 Depósiio Fos fã.t¿co

Veja Ëanb6m: 4550 fertilizante mineral; 5380

f osf ato.

4671 depísito fos fãtico inorgânico
467 6 depósito fos fãtico orgânico

, 4690 Depósito de Enæofre

Vej a tambõm:4570 fertilizanÈe mineral ; 42O5

depõs i to de sulfeËo,

469L depõsito de enæofz,e natioo

470O Depósíto MîneraL de SíLicato

Para ¡nineralogia vejas 5200 silicatos

471-0 depõsito do gz'upo do taLco
para mineralogia vej al 5266 mineral do grupo
do talco.

. 4720 depõsôto do grupo do asbesto



4730 depísito do gt'upo da níca
para mineralogia veja: 5261 mineral do grupo

da mica.
4740 depõsíto do gt'upo da oev'nícuLíta

para nineralogia vejaz 5274 
.

4750 Depõsíto do Grupo Lítio

O grupo tle 1ítio inclue dep6sitos minerais de

rubídio e cés io.

4751 dep6sito ninetaL de Lítúo
4756 depósito mineraL de rubídio
4757 depósito nineraL de cásio

4760 Depósío de Magnâsio
Para evaporÍto de nagn6sìò vejal 4600

!+7 6L depõsíto de magnesita
4762 depõstto de doLomita

4770 Depãsôto de Ber'íLio

4780 Depõsito CaLcãz'e o

Vej a tanbérn: 457O fertilizånte uineral.

. 47 8l dep6síto de caLcâ,v'eo Lacustt'e
47 82 depósito de mã.v:no z'e

47gO Depósito de Es trôncio

48OO Dep6eíto de Bãvio

4 810 Gemas

4820 pedr.a pnecio s a

482I diamante (gena)

veja cambãm: 454L diamanEe abrasivo; 5316 dia
man te (mineralogia).

4822 safira (gema)
' 4823 r'ubí (gema)

4824 esmeraLãa (gema)

4830 pedz'a semi-Preciosa
4 831 BeríL¿o ( gema )

para mineraLogia vej a: 523L grupo do berÍ1io.

4832 ãgua-narinha (gema)

4833 gz'anada ( gema )

4534 zírcão ( g ema)

pata mineralogia vej a: 52L3



4835 qua?tzÔ

Para mineralogia vej a: 5283

4 836 amet¿sta (gena)

4837 aPaLa ( gema )

4838 toPãzio (gena)

Para mineralogia ve j a: 5215'

4900 Ã.GUA

Usaito para hidrologia. Para ãgua cono mineral

veja: 5328. Veja tanbé¡n 2l7O mapa e levantamen

to hidrol69ico.
4905 tëcnica i¿ tz'açadotes

4gO7 hidt'oLogta nunêr'ica, determinal;ìod e estocãstica
vej a tarnbérnl 6900 Seomatemãtica'

4910 Ã'gaa de SuPerfície
Para quimica de ãgua suPeÏficial vejal 4950'

Vèja tanbén 7430 geomorfologia fluvial'

49ll rio
4gL2 dinensão de z'í o

49T4 dínânica fLuuiaL
49L5 bacia f Lut;íaL

Para divi s or de águas veia: 7432

4gT7 propr¿edad'es físicas da água supe?ficiaL
4918 enchente

4930 Ãgua Subterrânea
Usado para hidrogeologia, geohidrología ' Inelue
ãgua conata, juvení1, mete6rica, freãtica e va-
dosa. Para quíní ca de ãgua subterrânea vej a:

4950.

4932 sístema kárstico de ãgua subtez'rãnea

4933 LençoL fi eátàc o

4934 d.inâmica das águas subtez'nãneas

4935 perneab¿L¿dade
4936 origem da água subteY'z'ânea

4937 ãgua sob pz'essão (az'l;esíana)

4938 aquífero

4950 Hidnog eoquímíca
A quÍrnica das ãguas superficiais e subterrâ
neas. Veja Èambãm: 6600 geoquímica.



49 51 compos¿ção da ãgua

4952 conteúdo de gãs na. ã.gua

49 53 d.une za da ãgua
4954 acidez da ãgua

4955 conteítdo de sóLidos suspensos na ãgua

4956 eonteúdo orgânico de ãgua

4970 Abastecinento de Água

. Somente Èrabalhos oríenÈados geologicamente.

497L poço

4973 z.es eroatõrio
4975 dessaLinízação da água

4976 bombeamento

49 80 LinnoLogia
Para química de água de lago veja: 4930-

4981 Lago

4982 Lago s aLgado
4983 l,ago de ãgua doce

4990 Fonte Minez,al

499 L á,gua mineraL
4993 fonte aLcalína
4994 fonte feruuginosa
4995 fonbe suLfurosa
4997 fonte radíoatioa
4998 fonte salína
4999 fonte terma.L

veja tamb6m | 5449 gêiser e fumarolas,



5OOO GEOLOGIA OERAL

5IOO MINERALOGTA

Veja também | 5521 composíção mineral6gica de

sedimentos '

5101 Minet'aLog ía EæPenimental

Inclue rrineralogia analítica e deterninativa'

SfOz Estlutuna Atõníca dos Mínevais

510 3 ïuínica dos MineYais

Inclue ligações químicas' química dos crístais e estudos

acadêmicos de paragênese mineral' (para asPec-

tos econômicos veja 4151 zoneamento mineral) '

5104 Propz'iedades Eísicas dos Mínerais

5105 Pt'optiedades ópticas dos Minet'ais

510 6 Radioatit:idade dos MineYais

5t-0 7 Minev'aís Mãf¿cos

510I Mineraís EáLsícos

5151 CRISTALOGRAF IA

5151 Cz'i s taLo gz'a fía Matemãtica

5752 Cz'e s c'ímento dos Crístais
Inclue oolimorfismo '

515 3 Quínica' dos minez'ais
5L54 Irz'eguLarídade em Ctisbais

Inclue inclus ões .

515 5 Foz'mação de Cz'isl;ais
Inclue recris t aLí z ação '

515 6 Pseudonoz'físmo dos Crístais

5157 Simetz'ia Espacial dos Cristais (Projeção)

515 8 CristaLografía Poz' Raío-X

516 0 Sistema Cz'í e t aLino

5161 é¿steña iso¡nétníco
5L62 sôstema te tnag onaL

5r63 sistema henagonaL

5f64 sístema oYtot'rônbío
516 5 sístema nono eLín'tco
5166 síatena tri eLíni co



5191 caroão nðneraL
veja tambérn: 4100 carvão

5192 betune
5194 v'esina

inclue ambar

5195 õLeo
vej a tamb6m: 4020 petr6leo,

52OO SILTCATOS

Vej a tambãm t 4545 abrasivo de silica; 4700 de

p6s i to mineral s ilicático

5210 NesossdLíeatos
Usado quando os tetraedros Si04 t"tão isolados
e unidos entïe si somenÈe por ligações iônicas'

52fI gtuPo da oLíoina
inclue olivina, forsteriÈa e fayalita

52L2 gt'uPo de condiita
inclue condrita, datolitar titanita e dumor

tierita.
521'3 gt'uPo da fenacita

inclue fenaci ta e ¡¡illemita
52L4 gt:uPo das gz'anadas

inclue PiroPo e almandina
52L5 gt'uPo do ziYeão
5216 gt'uPo AL TSLO t

inclue andaluzita, sellimanita, cianitat tlo-

Pâzío e es Eaurolita

5220 S oY'os s iLí eato s

Gfupos tetrâõdricos duplos, isolados, formados

por dois tetraedÏos S iOO r cornPartilhando ent re

si, um único oxígânio

' 5223 g?upo do ePddôto
inclue clinozoisita, epid6to, a1-l-aniÈa, i
ilio crás io, Prehni ta.

5230 CicLossíLtcato

5231 g?upo do beríLio
ínc1ue berilo, cordieritat turmalina e criso-
cola.

5240 InossôLicato

524L g?uPo dos Pdnoæâ4toa
5242 s6Y'íe da ene bati ta

inclue dnst4ttta e hiPerstÊnio
5243 aénie do dtioPetdto

á.:. - \ .. J ^ - t< ^ - - i F . .,



5244 aêvte da augtta
lnclue augita, rodonlta. t¡ollastonita e

pectoliÈa.
sit+s séz'ie d.o espodunânto

iticlue espodumËnio, jadefta e egirita.

5251 gnupo dos anf,ûb6Lios
. 5252 sáz,ie da antoftLtta

. 5254 sêr.ie da tpenoLtba
inclue ÈremoLita e acrinolita

5255 série da hòrnþLenda
5256 sêrie da riebeckita

526O FiLossiLôcato

526L mtnez,aL do gt,upo da ntca
5262 grupo da museoþ1:tar paragon{ta e gLauconita
5263 grupo da f,Logopita, bíottta e Lepidol.tta

5266 mòneral do gr'üpo do taLco
inclue talco e esteâtiEa
5267 gz,upo da cLort ta
5268 gz,upo da serpenttna
5269 outooç f,t) Lo s st Ltc ato s

excêto os minerais de argLla veJa 527O,

527a nineraL de argiLa
veja também: 45 60 argil"a
527L gz'upo da cao Lt)nt)ta

.vej a tanbEmz 4567 caoLim
5272 grupo da tltta
5273 gr.upo da e smectîta
527 4 gnupo da oev,ntcuLöta
5275 gt upo da paLígorskt)ta

5280 Tec to s stiLö cato

528I gt,upo dos feLdspatos .aLcaLis
inclue microcllneo, ortoclásio, a1bîta, adulã-
ria e sanídina.

5282 grupo dos feLdspatos pLagiocLasios
inclue albita e anortita

5283 gt,upo da eíLica
ínclue quartzo, tridimiEa, cristobalila, opala,
calcedônia e âgata. veja tarnbãm. 4572 ' areia
quartzosa e 4835 quartzo ( gema) .

5284 feLdspatóídes
inclue leucita, nefelina, sodalita, lazurita e

' petalita.
5289 zeólötae

incluc analcima, natr6lita, cabaz.ita, heulandi-



.ta e estilbita. veja tarlbêm¡ 4173 oinêrios de
ze6litas.

53OO NÃO STLTCATO,

5 310 ELementos Natíoos

5 311 ouro
ve j a tarnb6rn ¡ 424L ninãrùo de ouro

53L2 p?ata
vej a tamb6rni 4240 minãrio de Prata

' 5313 eoþre
veja tarnbEr¡l 4250 minérlo de eohre

53L4 f ez'no

vej a taobérot 4ZLL r¡inério de f erro
5315 seLënio
5 316 diamante

veja ÈambËmi 454L dia¡qante abrasivo, 482I dia
oante (gema),

53L7 gnaf,íte
5 318 enûô fee
5319 outvos eLementos nabt)uo s

5320 Õæí do s

532r grupo do espinéLto
inclue espíné1io, gahnitar crisoberilo e colum-
bita.

5322 série da magnetita
veja também: 42L2 mî¡êrìos de magnetlÈa e hema-

ti ta,
5323 s éz,i e da cromita
5324 grupo t utíLio

íncIue ruÈí1io, cassíteríta e uraníÈa. veja tam

bõn; 4433 ninãrio de rutí1io.
5325 gt'upo da hemaþita

inelue hematica, corÍndon e ilrnenita. veja tam.
b'enz 4212 minõrios de magnetita e hematita;4432
ninãrio de manganês

5327 gnupo da piroLusíta
inclue pirolusita e zincita. veja tanbém: 4218

min6rio de manganâs.

5328 ãgua
inclue gê1o e vaporr veja também 4900 ãgua,

' 5329 out?os õ¡i do s

5330 nídnõæidos

5331 gnupo da bru.ci ta
hidr6xidos de magn6sío



5332. g?upo da g¿bbs¿td
' hidr6xidos de alumínio. inclue gibbsita' boeh-

nita, diãsporo e bauxita.
5333 gîupo da Linontta

hidr6xidos de ferro. inclue lirqonita, lepiìdo-
crocíta e goetita. veja tamb6n: 4214 ¡ninãrio
de l inon i ta '

5334 sassoLita
hidr6xidos de b oro

533 5 gz,upo da manganöta
hidr6xidos de manganâs, inclue manganita, psi
1ome1ana.

5340 SuLfe tos
Veja rarnb6n. 42a5 dep6sito de sulfeto.

53 41 grupo da piz,ita-az,s enopùr't ta-mar cas s i ta
Ínclue pirita, cobaltita, marcassita, rnolibde-
nita e arsenopirita.

5342 grupo da caLcopi rí ta-b oz.nita-te tv'a edv'ita
inclue calcopirita, bornita, .cubanita e Èetrae
drita.

5343 gz.upo da gaLena-caLc o ci ta-cinãb rt o

inclue galena, argentita, caLcocita, covellita,
cinãbrio, silvaniÈa

'5344 gvupo da e s fareLi ta-pirrottta,
inclue esfarelitar pentlanditar nicolita, pit- i: i

ro ti ta e millerita.
5345 g?upo do re aL gar-ouro -pi gmento-e s tìbini ta

inclue reaLgar, outo-pigrnento e estibinita.

5349 out?os suL fe tò s

5350 SuLfatos

S:S f gtupo da glaubez'óta
inclue gLauberita e thenardi ta

5352 an¿d"¿ta
5353, grupo da baz'tta'angLesita'ceLestíta
5354 g?upo da cÍ'oc oíta-L)o L ftami ta

inclui s cheel ita
5355 g"upo dd aLunita

ínclui a caledonita

. 5356 grupo do g¿Pso-eaLcantita.
veja tarnbãm t 463L dep6sito de gipso

5358 grupÒ da poLóaLita



5360 Bo?atos

5 361 grupo da boracita,
inclue a rodozita

5362 boPax
5363 gz,upo da coLemantta
5364 outros boratos, atseniatos e antìmonòaþos

5370 Canb onato s

5371 caLcita
537 2 magne s'tta

veja tambérn'. 4761 dep6sito de magnesita.
5373 v,odocnosòta
537 4 s id.ez,ôta

veja tanbãn. 4zLS min6rio de sideriÈa
537 5 smt tltsontta
5376 grupo da doLonita

veja tarnb6rnz 4762 dep6sito de dol"omita.
5377 grupo da øz'ag ont ta.-e s t z'onc¿anôta^ utther"ita-cenussita

5378 gz,upo da maLaqui ta-azut'íta
5379 out?os grupos de ntnetaís carbonãticos

5380 Fos fatos
Yeja tanbãm t 4670 dep6sito fosfãtico

53 81 gz,upo da monazita
inclue t rifi li ta e columbita

5382 grupo da apatita
inclue piromorfita

5 3 83.. gz,upo da oanadtndta
' incLue mimetita

5384 gruPo da anb.Ligonil;a
5385 grupo da ü¿D¿an¿ta

5 386 grupo da uaoeLLíta
5387 ,turquesa
5388 gz,upo da autunita
5389 outv'os grupoa de minerais fosfáticos

5390 HaLe tos
Veja tarnbãm: dep6sito evaporítico hal6ides

5 391 gt'upo da halíta

. . inclui silvita
5392 gruPo da cenargirtta
539 3 g"uPo da f Luot'ita



5394 grupo da e?¿oL¿ta
5395 grupo da carnaLita
539 6 gnupo da atacamita

54OO PETROLOGTA

Trabalhos gerais sobre petrologia. Veja Èarûbãm:

55OO petro log ia s edimen Èar.

54 01 PetroLogia Erperinenëal
Veja tanbõn: 5501 sedimentologia experimenÈal;
82OO BãÈodos 

.de Laborat6rio.

5402 CLasstfíeaç.ã.o e Nonenclatuz,a das Rochas

5403 Pz,opt,tedade Tístca da Rocha

5404 þeætuya da rocha
veja tamb6m t 5522 t.extura sedimenËar

5405 es tTutuz.a da v,oeha

5406 permeabiLidade a poro s ¿dade

54O7 temPeraturd.
5408 pres são

5409 Petz'ogânese

5410 Magma e Granitisação

54lL origem e Posiçã.o do nagna

inclue Palingênese, anatexia
5412 dif,ez'enctação nagnãttca e crìstaLização

lnclue segregação r conÈaminação e assinilação,
'5 413 prap|nctat nagnãþtcq

usado para provlncia petrçgráflcar provÍncla
ígnea, região comagmãtìea,

5414 nigmatitos e estTutu?as mignã,tícas
ínclue veio ptigmático, nebuliÈos, anatexitos
e ttl it-par-1iE "

. 54L5 gnaníti zação
veja também: 5431 granito e admelito

5420 fntrusão Ignea

542L LacõLíto, LopóLito, domo e díâpiro
5422 stoque bossa ett pLutonstl
5423 batóLito
5424 íntrusão ane LaY'es

5 425 s1.LL

5426 díque
5427 t'pLugetl

5428 p etio



5430 Rocha PLutînôca

5431 gran'òto e adameLíto
5432 . gz'anodtoY'ito
5433 Pegnatito e aPLtto
5434 sóenito

inclue monzonito e nefelina sienito
5435 caYþonatito

'rocha fgnea carbonãtica qualquer que seja sua

or]"gem'
5436 diorito
5438 gabro

' inclue anortosito, piroxenito è gabroollvina'
5439 pen:dot¿to

incluê dun i to e PeridotÌto
5440 VuLcaniçno

. Inclue erupções vulcânicas em geral'

5450 VuLcão

5459 f,unaz'oLa, gãiset' e fonte teinaL
rrej a tambérn: 6890 geoterr¡ía.

5460 Rocha VuLcãnôca

546L haaaLto

5462 traqutnasaLto
5463 basalto toLeí bico

inclue di ab ãs io

5466 LanPnó f îz'o
5467 traquíto e fonõLíto

inclue tinguaíto
5468 andesíto e "¿õL¿to' incLue dacito' quartzo põrfiro e obsidiana
5469 piro cLâs ticos

' inclue brecha vulcânica, cinza' tufo, ignimbri
to t

547O Metamorfi sno

547L metamo?f¿smo de contato
5472 netamorfísmo regionaL
547 3 metamorfísmo dinâmí c o

5474 z'e tY'ome tamoz'f 4 sno

547 5 Metae somatí smo

Inclue me ta6 s onat ismo hidroternal



5480 îacies Metanórfica

5481 facíes aLbita-epi d.o to -hot,n f e L s

5482 facíes honnbLenda-hornfeLs
54 83 facíes fiiz,o æâní o-hot,n fe Ls

5484 facies sanidina
54 85 facies zeóLita
5486 facies æt s te-,¿ erde
5487 facies aLmandina-an fib oLíto
5488 facíes gnanuLíto
5489 facies eclogíto

5490 Rocha Metamônfíca

Veja tamb6m z 4173 dep6siro mineral metamõrfíco
e 6670 geoquímica metam6rfica

5 49I hornfeLs e buchíto
5492 ay,dósia e fíLùto
5493 æisto
5494 gnais s e

549 5 gz,anuLí1;o

5496 miLonôto " cataclasito e fíLonito
5497 quaz,tzìto metamõnfico
549I mãnmone.

5499 anf tb oLtl; o e serpentiníto



55OO SEDTMENTOLOGTA

A seção 5500 a 5589 inclui petiologia sedimenEar e petrogra
fia sedímentar. Para composição química de sedimentos e ãg
chas sedimentares, veja 6600 geoquímica sedimenÈari para sedi
rnentologia quantitativa veja 6900 geomate¡nãtica.

5501 SedimentoLogía EæpetímentaL

Veja também 5401 petrologia exPerimental.

5505 Anbíentes de Sedínentação
Vej a tamb6m: l714 paleo-ambientes.

5506 Ambientes de Sedinentação ContinentaL

550 7 T eYre s tv'e
Inclui desãrtíco e glacial.

5508 Aquãtieo
Inclui fluvial, lacustïe, palustre e esp61ico.

5509 Ambiente de Sedinentação Mista

5510 DeLtã'tco

5511 Lagunaz,

55I2 Litorãneo

5513 E s tuarino

55I4 Ambiente de Sedinentação Marinha

5515 N ez,ítí c o

5516 BatiaL

5 517 Abís s aL

5520 . Rocha S edímentav'
Inclui classíficação de roehas s e d i me n t a ¡ s 5 . P a r a aspec
tos econômicos de rochas sedimentares. veja 4000 depq
sito mineral.

552L Conposição minenaLõgica de sedinentos
Vej a tamb6m 5100 rnineralogia

5522 Teætura supevf¿c¿dL

' 5523 Arredondamento e esfericídade

552 4 T.amanho

5528 Ponoeíd.ade e pevmeab¿Lidad.e

5530 Sedinento 0Láetíeo
Usado para rochas de origern mecânica



5531 Roeha Yudãcea
Usado para conglomerados e brechas'

5532 Roeha ateno s a

5533 Az'enóto
Para quârtzito metam6rfico. Vej a 5497. Ye

ja tarnb6rn 5410 areia e cascalho.

5534 AYcõsio

5535 Gz'auoaca

5536 Rocha az'gi Lo s a

5537 ArgíLa
veja tambãm 4560 argila (asPecto econ6mi

co); 5270 mineral de argila.

5538 FoLhelho

5540 Sedimento não cLãstico quínico

5541 Rocha SíLícosa
Inclue sinter s i licoso e geiserita.

5542. Rocha ALumino s a

5544 Roeha SaLina
Inclue cloretos ' sulfatos, ni Èratos e boratos'

5545 Rocha. F et'z'ugino s a

Incl-ue minério de ferro em camadas

' 55 46 Roeha CaLcã,Yia

Incue calcita, dolomita. Veja tambõrn 4780 dep6si

to calcãreo .

5550 Rochas cã,Lcaz'io-argíLosas
Inclue marga e foLhelho calcário

5551 Sedimento nã,o cLástico orgân¿co'

5552 Rocha cãLcar¿a ongãníca
' Inclue calcãrio dolomítico, óo 1 í t i c o , p i s o 1 í t i c o ,

vazas abissaís e giz

5553 Rocha síLieoea ongâníca
inclue s i 1ex, vas as abissais e Terras sílicosas '

5554 Rocha f,errugìnoeø o?gân¿ca
Inc lue dep6s í tos orgâni cos



5555 Rocha CaPbonosa,.

Inclue turfa, f.ignito, earvão ' anÈracito, folhe
thos o19-oso", .sfaIto, asfalto betuminoso. Veja
t amb érn 4100 Carvão; 4040

5556 .Rocha.. Fos fatada.
Inclue f osf atos '

5560 Estrutuz'a., Sedimentare

5 561 Estrutuz'a Sedimentaz' Ptinãtia
Us ado para es truÈuras singen6tieas.

5562 Es tz'utura pt'ímã.t'ía eæterna
Tamánho e forma dos corpos rochosos.

5563 EstTutura Prínãnia intez'na
Usado para lineares (marcas ondulares, grâ

tas ale contração); irregularidades (*ut"tl
' de correnEes, de chuva); planares (concre

. ções singenáticas e estïaÈificação).

5564 Estrutu"d' pr¿mã!¿a ongãnica eæternt
. Usado para biostromos e biohermos.

5565 E"tortrnio pt'ínãria. oz'gânica intez'na
Usado para fõsseis :

5566 Estruturd. Sedimentar Se cundãria
Usado para e.struEura epigenãtica

5567 Estrutura secundáría eætez'na

Usado para dobras e falhas; natureza dos
")contatos concoïdantes ou discordantes. 

l

5568 EstTutura secundãria íntenna 
1

)

Usado para marcas de deformação, deslizes j

p6s-deposiocionais, eonglomerados íritla 
1

formacíonais e diques c1ãstícos.

5569 Esttutul'a. secundár¿a ongâníca interna
Usado para concreções epigenãticas 'esÈi1ió l

litos , "cone-in-cone", septãría, moldes e

. contra moldes de eristais, veios e diques. I

5570 Sedimentação

5571 Proeedôncía dos sedínentos
Inclue es labí lidade mineral , maturidade mineraló 

'

gíca, minerais e rocha -mãe. ì



5572 D¿8posição doa S edímentoe
Inclue províncias petrolõgicas sedimentares, f.ã

cÍes sedimentar. Veja tamb6m: 7710 paleogeogra
fía3 7 7L3 paleocorrentes.

. 5573 Bacia Sedimentan

5574 Panã.metnos Físícos de Sedìnentação
Inclue natureza do meio deposicional, velocidade
de correntes, pro fundi dad e da água '

557 5 VeLocidacie de Sedimentação
557 6 Deposíção de C7.ã,sticos
557 7 Deposição de Não-CLásticos
5578 Sedimentação C arbonãti.ea
5579 Sedimentação C í clica

5580 Díagânes e

5581 Lití ficação
5582 Autigànes e

5583 Cimentação
5584 Compactação

5585 Diferencíação diagenátíca
5586 DissoLução dífez'encíal
5587 Metassonatismo diagené|;ico
55 8 8 Recr'ós talização. 5589 DissoLução intv'a-estz'ataL
5591 Substítuíção
5592 SiT,icifícação
559 3 DoLinitízação

5600 PALEONI0LOGTA

5610 )z,ig en da Vîda

5620 Pa7, e obto quínt ca

VeJ a tamh6mi 6650 biogeoqulmlca

5630 PaLeo eeoLo g ta

5631 assoc'tação de f6sseùs
lnclue es tudo de população de fdsseis

. 5632 bíocenos e

usado para uma associação organismos que
' fornam uma unidade ecolõgica natural. usa-

do para paLeobiõtopos.
5633 tanatocenos e

' 5634 eÐoLuçãô d,a conanidade
5635 di'oenetdade da f,auna



5639 paLeoecoLogia quantitatioa
ver tar¡bãm¡ 6900 geornatemãtica.

5640 PALEOBIOGEOGRAETA

Inclue distribuição batinétrica de faunas

564I Prooíncia Faunís tíca
Distribuição espaciaL de província fauníti-
ca. Para disrribuição de faunas no tempo've
ja: 7650 b i o e s t r a t i g r a f i a .

5642 Dispersão Faunís tica
5643 Migz,ação Faunís tica

5660 IOSSETS'GUTA

567O EVOLUÇlO

567L FíLo g enia (ou FiLogênese)
5672 1ntogenta bu Ontogânese)
5.67 3 Rabes EooLuttonary
5675 FaunaL Eættnctions

5690 TAXONOMIA

. 569L PríncípLos da S¿stemãtiea

5692 Conceíto de Espácie

5695 Sístemã,tica GeTaL

5699 Taxonomia Nunêz,ica

Vej a também¡ 6900 geomatemãtica

57OO PALEONTOLOGlA DOS ÏNYEBTEB RADOS

57LO P7OTOZ0A

57LI Rhí zopoda
57 L2 foranûní ferd,

5714 Acttnopoda
5716 z'adtoLãz,ta

5718 Ct) Lt)ata

57lg Suctoz"t a

5720 POEIFERA AECHAEOCTATT]A

57 2.L Denospongùa
5722 Hg aLotpongt
5723 Cal,ct)spongta
5724 At,chae ocyatha



5730 COELENTERATA

573L Cntdaröa

57 32 hy dro zoa

5735 s cypho zoa

5736 anthozoa

57 40 ANNELÏDA

574L PoLy ehaeta

5750 BRTOZOA

5751 StenoLaemata
5752 cy eLos tomata
5753 tz'epostonata

' 5754 GymnoLaematd.

5756 cheiLostomata
57 57 crAptos þomata

57 60 BRACHlOPODA

57 6L fnarticuLata
5762 at?emata
5763 neotTemd.ta

57 64 Artículata
57 65 paLeotremata

577O MOLLUS CA

57 7l Amphòneuz,a S caphopo da

. 5772 Gastez,opoda

5774 LameLLíbz'anchtata

5778 CephaLopoda

5780 ARTHROPODA

5781 TròLobtta

5782 CheLi cerata
5783 me?o6tonata
5785 anachntda

5786 Mandibulata
5787 crustãcea
5 788 tnsecta
57 89 myntapoda

L

l



5790 ECHTNODERMATA

579L HetenosteLea

5792 Cystoídea

5793 BLastoidea

5794 Crinoídea

5795 HoLuthuroidea

5796 Ecktnotdea

5797 Asteroidea

5798 )phturotdea

5799 ?plttoeistioôdea

580O TIlTCROPALEONTOLOGIA

59OO PALEONTOLOGTA DOS VER?EBRADOS

59 10 PTCES

59 lL Agnata

5912 PLacodermí

59L3 Chondr,íehthyes

5914 0steíehthges

5920 Anphibia
592L Labyrtnthodontia
5922 saLientia

5930 ReptiLöa
5931 anapstda
59.32 synapsída
5934 eunapsída
5935 díapsida

59 40 Ao es

59.4L av,chaeornítltes
59.42 neorníthes

59 50 l[anaLia
5951 metathenta
5952 eutherta
5953 pnímates
5954 rodentía Lagomonpha

5955 eetaeea
5956 earniÐora
5957 ungulata



5960 PALEOANTROPOI'OGlA

597O PALEOBOTANTCA

59 7I ThaLLoPhgta

59.7 5 PtenidoPYta

5976. 5Pe?nato7îL7ta

5977 GynnosPennae

5978 AngtosPetnae



6600 o'l^o.,oru"'"* tr'"orroq 

u ími c a . veja tamb6m: 2501 mapa

geoquímico ¡ 3360 pesquisa geoquímica; 3380

geoquími ca rnarinha; 4950 hidrogeoquímica;
7070 cornposição quÍmicá da !erra.

661O Geoquímiea Teõtica
Inclue termodínâmica, geotermometria e geobarome

tria.

6620 Geoquímica EæPenìnentaL

6630 Iéenðcas Geoquímöcas

Principais rn6todos de laborat6¡io. Inclue anã1i
se de elementos traços' calorimetria' esPectro
úetrla, esPecÈroscopia' Veja tarubém: 3360 pesqui
sa geoquímica, 8200 nÉtodos de laborat6rio.

6640 Geoqutnica em Fase PLuída
GeoquÍmica de Líquidos e gases. Inclue compoïta
[ento de soLuçðesr transPortè de fase vaPor.

6650 Biogeoqutnica
. yeja tambêoi 3363 anãIise biogeoquíroica; 5620 pa

I eob i oquÍmi ca.

6660 Geoquínica de Rochas Igneas
Para geoquÍrnlca de dep6sitos minerais de rochas

Ígneqs. leja tamb6m: 5430 rocha plutânica; 5460

rocha vulcânica.

667O Geoqutnica de. Rocîzas lutetanîz'ftcas
Para geoqulmica de dep6sitos minerais de rochas
oetam6rficcs. Veja tambén: 5490 rocha mecam6rficâ'

6680 Geoqutníea de Rochas îedtmentav
Para geoquÍroìca cle dep6sitos ¡uinerais de rochas
sedimentares. Veja tarobárq¡ 5500 sedimentologiar

6690 Geoquintea de Dep4sitos Mtnez'at)s

Veja tambEn: 4000 depdsito mineral.

669 5 Geoqutníca IndustrtaL
Inch¡e reaçðes em ref,'raEâr ios, cerârnìca ' ' :l(:.



6730 Proeessanento de Dado Geoqulnícos
Teja tambén¡ 8300 oétodos computacionais,

6800 GEOîlSrCA

Veja tanbérn: 2151 levantamenÈo geoffsico ma

rinho; 3340 pesquisa geofísica.

6 810 SísnoLogía
Veja também z 24OL levânÈamento sísmico¡
3341. prospecção sísmica

6811 nefração sísmica.
6 815 nefLeæão sísmica

6820 Terremotos

6821 caso hís t6ríeo
' 6824 preú¿são de tertemoto

6825 e7¿centro de terremoto
6827 tntensidade de tez'remoto

6830 Geomagnetísmo

Teja tãrûb6n: 24Q2 Levar-tamenÈo gravim6tri
eo1' 2704 levantamento aeromagn6tico¡ 3342

prospecção magné ti c a.

6831 campo magnêtico da tetta
6832 ned¿das de geomagnetisno

6833 anomalia nagnêtíca

. 6850 Gnapídade
Teja tarnbãnz 24O3 levantamenÈo graviroÉtri
coi 3342 prospecção gravim6trica'

615I ca.mpo g?aÐ1:taeí.onaL da Terra
6852 gr'4Þ¿met?¿a

6853 dnomaL¿as graÐ¿mátv¿cas

6855 ísostasia
.veja tambérn3 TtOO tect6nica

6870 0eoeLetz'âcídade

6871 campo elât?íco da Tez'ra

6872 nedida de geoeLetnicídade
6873 anonalia qeoeLêtríea
6874 . coÌ'?ente teLúnica

6890 G eo t enmía

Veja tarnbémt 3318 procpecção geotSrmica;
3980 energia geotõrmica; 4999 fonte ternal.



689 1 fontes de calov
6892 medidas de calor

69OO GEOMATEMÍ,TTCA

Aplicação de .tÉcnicas quaûti;ativas na des

crição e interpretação de fen6menos geol6-
gicos.

6920 AnãL¿se Estatística doe Dados

692L amos t?q.gem

6922 estudo de distríbuições
. cá1cu1o dos parâ*e tros es Èatís tico, tipos de

dís tribuição etc.
6923 anãLise de oaríâncía

anãlise de variabilidade de um conjunto deda

dos.

.6930 Itapa. de Contorno

693I mapa de isooalores
6932 mdpa de nêdîas mõoeis
6933 napa. facíoLõgicos

69 40 Anã,L¿s e de Regz,ess ão

69 4L z,egressã,o Lòneaz' stnpLes

.6942 z'egressão passo a passo

69 43 t,egres sã,o núLtipLa
6944 z'egz'es são ttt'idge tl

6945 r'egn es s ão não Lineàr

6950 Anâ.L¿se de Tendâneia

6951 anãl,ís e de sár,¿es tempoz'aôs

6952 anâ.Lise de superfície de tendâneia
6953 anâLôse de hipensuperflcie de tendâncôa

6960 Anã,Lis e CLas s t ficat.õría MuLtitsariante

696L matriz de eorz,eLação
6962 anâLise de agrupanento
6963 anãLise dos componentea pz'ineipats

. 6964 anãLtse fatoriaL
6965 anãLise de c or.ne spondâneia
6966 anãLíse día criminante



6970 AnáLise Numéz'ica

Interpolação, integraçãó e resolução de

equações diferenciais.

6980 Vaz,iãueís RegionaLízadas (Geoestatístiea)
Variãveis que Possuem uma estrutura es

pacial em corresPondência aos parânetros
geol6gicos: !eor r espes sura ' eÈc.

6981 krigagen, est¿nação t cubagen e auaLtação de z'eserÐas

6982 sinuLação condicionaL e não condícionaL
6983 pLaneiamento mineiz'o e parametz'ização

6990 StnuLação
Simulação de fen6nenos geológicos aträ
v6s de modelos mateoãtìcos contlolados
por compu tador.

699I modeLos anaLógicos
6992 modeLos digi taís
6993 modeLos híbridos



70oo GEOLOGIA FlSlcA

7O3O METEORTTOS

7031 Origem dos Meteor¿tos

7033 Composíçã.o Química dos Meteot'itos
Inclue sideri.Èos, 1ítossidericos, tectitos.

7035 Eêt?utura dos. Meteoz'ítos
Inclue hexaedritos, condritos e acondritos.

705O TERRA

como um planÊta

70 51 Onigem da Tev,ra

7060 Canstdntes Eísieas da Tez'ra

707O Conposição Química da Terz'a

7080 Estvutura da Te z,ra

7081 núcLeo
. 10.82 descontinuidade de W te ch ev't- Gutenb erg

7O83 md.nto

7084 manto tnferíoz,
7086 nanto s upenior
7A87 descontônuídade de Mohot'ooici c

7088 Lttosfera
7089 cro sta.

7O9O ATMOSEERA

Teja tarnb6mz 77 54 paleoatmosferâ.

709l Onígen da Atmos fena

7092 Pnopríedades Físicas da Atmosfena

7093 Composição Química da Atnosfez'a

7495 Tz'opo s f ez'a

7096 Estnatos fera
TTOO TECTÔNTCA

Es tudo da morfoLogia e associação espacial
. das eaÈruturas. rnclue geodinâmica. Pata

ê6tudo dos corpos rochosos veja: 7300 geo-

logia eg tru t.ur a1 .



7110 Teorias leetînicas Anterioxes a 7950

Inclue hiP6tese de iJeg en er

TLLS Dentta d.os Contínente e

7150 Mecan¿sìtos Tectõnicos
. Veja tanbén: 7210 mecanismo tecÈônícas de

placas

716 0 Modelos de Conoeæão

7162 Mudanças de Fas e

7L66 Pontos 
.8uentês

7L7O EspaLhamenl:o do AssoaLho Oceãníco

7L75 FaLhas TvanscoYTentes

72OO TECTÔNlCA DE PLACAS

7zLO ïlecanòsmos da Tectõntca de PLacas

Veja tamb6n: 7150 necanismog lectônicos.

7270 Diastro físmo
' 7273 orogênese

727 5 epino gânes e

728o GeossincLinaia
7283 oz.tog eos s incLinaL
7286 panageossincLínaL

73OO CEOLOGîA ESTR'ATURAL

¡stuãã da aÈitude, geometria e anatomia dos

corpos rochosos. Veja ta¡nbãm: 7100 tectôní-
ca.

73AZ tensão e de fornação
73o3 conpetância de eamada

73A7 petz,o f,abnôc
usado para pecrologia estruÈuraL ê microtec-
tônica.

710 I Lineação estt'utuYaL
inclue l ineamen tos tect6nicos.

7310 Proeeesos Est?utura'ts

7311 de fonnação
73L2 diacLasamento
7 313 dobranento

rreja tarob6m: 7350 tlobta



73L4 diapirltno
73L6 faLhamento
7317 caoaLgamento

7320 Atitude das Camadas

732L orientação do pLano de acamamento

inclue inclinação ou mergulho e direção

7330 Diã.cLase ( ou ,Iuntas )

7 33L s¿stema. de diãclases
7332 f?atu?a
7334 diãcLases en z,eLação ao acamamento (eLass,)

inclue diãclases direcionais, de, merguLho e ¿s

acêmaûen to r

7335 diãcLases em z,elaçã,o a estrutura regionaT
ínc1ue diãclases longí tudinais e diagonaís.

7336 diãcLase de tz,ação
ínclue tamb6E diãclase de cisalhamento, reå
friamento, dissecação, hexagonais e colunar.

7340 Dobra
Vej a tanb 6m dobramento

73/+I eLementos da dobra
inclue flanco, eixo da dobra, plano axial,
crisÈa, quilha, caimento charneira da dobra.

7343 simetrta da dobra
inclue dobrå sirnãtrica e dobra assin6trica

7344 atôtute dos eLementos geonâtrteos da dobz,a

inclue dobra horizontal, dobra vertical, do

bra com caiamento, domo, bacía esÈTuÈura1, do

Dra recumbente, dobra "nappe", "nappe" de

carleamento, dobra reclinada.

7345 estilo da dobt'a
inclue dobra isoclinal' dobra em leque, homo

. cLinal, !erraço estruÈura1, oonoclinal, do

bra et caixa, dobra de arrasÈo, dobra angular
dobra "en chevron", dobra conjugada, dobra
desarnônica, dobra convoluta, dobra intrafo-
lial, dobra ptigmática.

7 346 outz,oa tipos de dobz,a

7 3 47 'boud.inage "



7350 CLdoagen

7351 pLano de eLioagem

7352 oLioagen de fluæo
inclue clivagem ardosiana e xistosidade

7353 èLtuagen de fratura
7360 Es t?utu?a.s HaLocínátí cas

736L diapîro
7362 dobz'a diaPíz't c a

737O FaLha

Vej a tarnbérn; 73L6 falhamento

737L geonetria da faLha
inclue direção, mergulho, rejeito total' re-
jeito direcional, rejeito de mergulho' Pla

. no de falha, capa, lapa. e l-inha de f alha.
7 37 3 geomet?l:d da faLha

inclue falha de rejeitõ direcional, falha de

rejeito de mergulho, falha de rejeito diago-
na1, falha direcional, faLha de acamamento '
falha de mergulho, falha ob1íqua, falha trans

versal, falha l ongi tud inal- , falha paralela,
falha radial, falha perifÉrica, falha normal

. e fa ltra in¡¡ersa.
7375 gênese da faLha

Ínclue falha de eupurrão r falha de gravidade,

falha t.râns corrence
7i78 'bôf,t paLLeAtt

usado para grab en

7 37I 'hons ts" (nunaLhaI

7 4gO GEO|'íOREOLOGÏA

7401 PTocessos geono?foLðg¿eos

7 4O2 í:ntenpert)sno
' 7403 intènperismo mecâ,nt)co

. 7 4O4 intempez'isno quíntco
7 4O5 traneporte
7 406 ero são

I ltrol cðclos de eposão



74LO PedoLogia

74LL padogânese
74L2 cLassiftcação e tiPo de soLo

' 74L7 quínica do soLo

vej a tanbãn: ó600 geoquÍrniia
7 4I8 pez'fiL do soLo

. 74I9 erosã.o do soLo

7 42O GeonorfoLogòa tóLôca

7 42L epoeão eôLica
7 422 depôsito eóL¿co

inclue loess
7 423 feições artdas

inc l ue" ins e lb erg'j "uonadno ck'j oesas ' ventif actos
7 424 de s e?to
7428 duna

7429,tpLaya,,

7 43O GeonorfaLogia FLuotaL
Para aspectos hidrológicos vej a i 4910 água da

superfÍcie.

7 43L eroaão f,LuoiaL
' 7432 modeLo de drenagem

7 433 oaLe

. veja tåDbé4i 7378 'tt.Lf t vatl.eys"
7 435 rio
7 436 penft)L de z,io

' 7437 f,etções de carsos de tt)os
7438 f,etções de deposûção fLuttûal

7 44O Geonorf,oLogìa Kav,stica
TeJa tamb6roi 4931 fetções de karst'

7 44L ez'o oão karst'tca
7442 doLùna
7 443 capeîna

inclue gruta, esÈalactites e estalagnites, Pa

ra grutas marinhas vejat 7474 feigões de eroså
costeira.

7444 fetções de eoLapso de eatterna

7 45O GLaet) o7.og ta

7 45I p?op?íedades do gâLo
p¡¡ra gê1o como um míneral veja; 5328 água (ní-
neralggÍs),



7452 moÐ¿mento do gâLo

. ìnclue movinenÈo ue geleira
7454 geLeiz,as e proeessos de fornação
7457 feigões de geLetra

7460 GeononfoLogía GLacÌaL
Inclue processos de erosão glacial nodernos,
feições e dep6siÈos. Para glaciações antigas
veja: 77 4O paleoglaciações.

7461 e?osão. gLaciaL
7462 feições de erosão gLaciaL

inclue ro chas"móutonnáes'i" nuna taks"
7 463 ëale gLac¿aL

7464 feições de deposição gLactaL
inclue morenas, ti11s, drumlins

7 467 geonorfoLogùa perôgLaciaL

7 47O GeomorfoLogia Cos teíra

747L eTosào costeìTa
7474 feições de erosão costei?d

inclue cavernas marinhas, arcos, para cavernas
em geral , vejal 7443,

7476 f,eições de depostção costeira
.- inclue praias, dunas, t6mbolos, Lagunas costei

raô.

7480 ReLeito Modeyno

7490. Moøùnento de Gz,aoùdade

74gl moÐ¿nentos Lentos de gnauôdade'

ooviúentos lentos de produtos de intemperisno
sob gravidade.
7 492 soLtfLucção e raéteio

7494 moo¿nentos rãpidos de grauídade
cpvimentos rãpidos de plodutos de inÈemperismo
sob gravidade.

7 496 aoalanche de rochas
7497 no¡tônenþo de mas sa

7498 ea eoÍ'Te gamento



750O GEOLOGTA HTgTöRTCA

7510 Vartaçõee do Nttel do llan

752O tnansgiessão
7525 regnessão
753o dts'co?dãncta
7535 d'iastema

7550 CoLuna Edttattgrâf,tca

7 560 mêtodos geocnonolðgteos
' 7 56L datação Yadt)ométr\'ea

7 562 datação por anânio-þôr+'o-chunbo
7563 datação por po tã.s sio-argônio
7564 datação por rub í di o- e s tnõnci o

' 7565 datação por canbono
7570 ge.ocnonoLogia aPLieada

.7 57L geocz'onoLogia gLobaL

7572 geocz'onoLogía regionaL

760O ESTRATI GRAF I A

76t 0 Estvato (Canada)

7612 CLassificação Estnatigz'ã.¡ica

76L4 Unidade E st?d,t¿gvãf ¿ca

7616 Tez'minoLogia Estz'at¿grãf¿ca

7618 NomemcLatuz,a Estratigrãfica

. 7620 " Stratotypes"
, É uma unidade estratigrãfica definida Por umâ

sequência especÍfica de urn estrato ro
choso.

7622 Hori zonte
Usado para níveis esÈratigrãficosr marcãs es

. tratigrãficas e earnada-guia. Inelue litohori-
zonte, biohbrizonte, cronohorizonte, sismico-

' rizonte e eletrohorizonte

7630 LttoestTat¿grafia
' 7635 unidade Lôto es tratigr'á¡ica

.inclue grupor formação, mernbro e camada.

7650 Bùoes tnatígrafia
Inclue a distribulção de faunas no temPo. Pa

ra dis críbuição es pac ia 1 de p rovíncias f aunÍ=



ticâs, veja! 5641 provlncias fauníticas.
7655 un¿ddde bioes tratígrã.1ica

inclue zona, subzona, zônu1â, zo¡ìa-associação,
zon a- d e- amp 1i tude .

767O C?ono.e s tTati gnafí a

7675 unídade cpono e s trati gr,á fica
inclue sistema, sãrie e andar.

7680 Cr.onogeoLogia

7685 unídade cnonogeoL6gica
inclue eon, era, período, 6poca e idade.

77OO PALEOGEOLOGTA

77LO PaLeogeoþz,afta
Yeja tambén: 2300 mapå e dados paleogeogrãficos.

77LL PaLeoatitudes

77L2 PaLeo-Oceanognafia
Veja tanbãn: 2300 mapâ e dados paleogeogrãficos: 3800

oeeanografia,

77L3 PaLeocorrente

1714 PaLeoanbiente
Vej a também: 5505.a¡nbiente de sedimentaçã4.

77LS PaLeogeomonfoLogia
Vej a tanbén. 74OA geomorf ologr'a.

77L6 P øL e o L ínno Lo g'ta

Teja tânb6n¡ 49 80 1ìmnologia.

7 717 PaLeopedoLogta
Vej a tambã:li 74L0 pedologia.

773A PaL eo cLîmato Logt)a

' 774A . PaLeog Lactações
Yeja tanbão | 7450. glaciologla i 746A geonorfologia
glacial
f74l tîLt)to

7750, PaL eo te înone þ?t a

9ejat 6610 geoÈernonetrî4.

7754 PaLeoatmoE fex,d
Yeja taob 6n i 7090 atmosfera.



777A PaLeonagne ttì sno

Yeja uanbãrn: 6830 g"orn"gn"ti"¡no e 7170 esfalhamen
to do as s oalho oceânfco.

7775 nagnetização rema.nescente
7780 medidas paLeomagnëtteas

7785 mov¿mento do', poLo paLeonagnátieo
779o teuersão magnétiea
7794 estratígnafia paleonagnétùca
77gS anomaLias paLeomagnétieas.



8000 METODOLOGIA

81OO METODOS

8150 ltlätodo de Campo

Veja tambãrn: 3222 mapeamenEo geol6gico

82OO nâtodo de Laborat6v,to
Veja Èambém: 5401 petrologia experimental ¡ 6630

técnicas geoq.uímicas; 8520 equipamento de labo-
rat6rio.
8220 micnoseopía
8230 hoLografía

8300 Mâtodos Computaeionaís

Veja Èambãm: 6730 processamento de

nicos ; 6900 geomatemática.

83L0 sistema eomputactonaL
incl-ue pro j eto, conf iguração
to

8320 p"ograma eomputaeíonal
8350 mâ-todo grã.¡ieo

dados geoqu 1

uso de equipamen

8500 E?UTPAMENT0 E TNSTRUMENTAçÃ0

8510 Equipamento de Pesquisa
Veja:3300 Pesquisa-

8520 Equipamento d,e Laboratõr'io
Veja tamb6m: 8200 método de

8530 Equtpamento de Geoquímiea
Veja tambãm: 3360 pesquisa
química,

8540 Equtpanento de Geof,ísíca
Veja tamb6m: 3340 Pesquisa

Laborat6rio

geoquímica e 6600 geg

geofísica e 6800 geofí
sica.

8550 Equipamento de Sensoríamento Remoto

Veja tambãm: 27OO levantamento aerotransPortado
3250 sensoriarnenLo remoto.

8552 equipamento de fotogrametría
veja tambãm: 3257 fotogrametria.



8560 Equipønento Geodésico
Veja tanbén: 2600 levantamento geod6sico e 3200

geodésia.
8562 equìpanento de cantognafia

ve j a tanb érn'z )22O car to graf ia

85 70 Equtpamento de PetnôLeo
Veja: 3420 engenharia de petr6leo e 3430 opera-

ção d.e produção de petr6leo.

8580 Equàpamento de Minenação
Ve j a tarob6"l: 3460 engenÌr.aria de minas ,

8590 Equipamento de 7ceanogz,afía
Veja: 3800 oceanofrrafia

859 5 Equtçtamento de HtdnoLogta
'Vej a: 4900 ãgua



gooo INFORMAçÃO EM GEOLOGIA

Tnabalhos que tnatem de dois ot, *.i" t6picos
dos abaixo citados: fontes de informação em

geologia ; documentação; história; organiza .

ções ; po1Ítica; educação; profissão '

910O TONTES DE REFERENCIA EM GEOLOGIA

Trabafhos que ÈraÈem de dois ou mais tópicos
dos abaixo citados: guias de material de re
ferência; guias de literatura; diret6rios; ca

tãlogos, nonenclaLurâ e terninologia.
gtlO Cuias d.e MatèríaL de Referâneia

9 111 guôas de naPas

9113 guias de bibLiognafìas
9117 guias de teses
gL2L guias de pubLícações gooernamentaîs

9130 Guias de Lttetaturd
9131 bibLiografia de assunto
9141 btbLíografía z'egionaL
gl45 índ.iee de pub1'icaçîes de uma organização
9147 b.íbLiognafia de um pesquôsadon

9.150 dtv'etôrios
I151 guta de diretõYtos

921-O CatãLogos

9230 NomencLatuta e Tez'nïnoLo gt)a

9232 dî cionãz'io e gLossã.rio
. 9236 encicLopédia

' 9238 thesaunus

93OO DOCUMENTAÇÃO



95OO IIistõria da GeoLogia

9505 hístõnía das otgantzaçães
9510 htistória da geocíãncias antes de 1792

g52O hùstôz'ia da geociências entz'e 77I2-L876
9530 hðstópia da geoeôâncias após 1876

9540 natet'íaL ht)stõz'ico
9550 bíognafia

9600 7nganizaçõ.es GeoLógicas

9 610 onganizações nacionais
9620 organizações regionaís

' 9630 onganôzações estaduaís
9640 unioexs idades
9650 institutos de pesquísas
967o sociedade pz'ofissionaL

9 700 PoLttica GeoLõ gica

9 730 poLítica nacionaL
9735 poLítiea es tadual

. 9740 poLítíca educacionaL
9760 po7,ítîca de pesquisa
9.7 70 poLitica de enez'gùa

9780 poLítica de matez'iats
9790 poLtttca anb'tentaL

9 800 Educação em GeoLogía

9820 educação em gz'ad.uação

9830 educação em pós'graduação
9840 matez,t) aL de ensino

9 850 Pt,ofissäo



ANEXO IV



. INDICE GEOGRAFICO

( lOOO) BRASIL

(2OOO) REGIÃO NORTE (SPl) REGIÃO DA GRANDE SÃO PAULO

(2100) Acre
(2200) Amapã - T (sPlo.l) e¡ujã
(2300) Amazonas (sP1.0.2) Barueri
(2400) Pará (sp1.0.3) Biriciba Mirin
(2500) Rondonia - T (SP1.0.4) Caieiras
(2600) Rorai¡na - I (SP1.O5) Caj amar

' ( SP L0.6) Carapi cuib a
(3000) REGIAo NoRDESTE (splo.7) coria
(3100) Alagoas Cs?1O.8) Diadema
(3200) Bahia (SP1O.9) Embú

(3300) Ceará (.sPlo.lo) Enbú-Guaçu
(3400) Fernando de Noronha CS?L0.1L) ,:erraz de Vasconcelos
(3500) Maranhão (SPL0,12) Francisco Morato
(3600) Paraíba CSP1.0.13) Franco da Rocha
(3700) Pernambuco (SP1.0.14) cuararema
C3800) Piauí (s P 1J.15 ) GuaruLhos
(3900) Rio Gr.ande do Norte CSP1O.16) Itapecerica da Serra

CSP1O.17) Itapevi
C4000) RËGIÃo CENTRo-oESTE Csp1.0.t8) r14quaqueeeruba
(4100) BrasÍLia (Sp L0.19 ) Jandira
(42001 Goíás (SP1O.20) Juquitiba
(4300) Mato Grosso do Norte (SP1O.2 1) Mairiporã
(4400) Mato Grosso do Sul (SP1O,22) Ìlauã

(SP1O.23) Mogi das Cruzes
(5ooo) REGrÃo sul csPlo¿4) osasco
(5100) Paraná CSP1O.25) Pirapora do Bom Jesus
(5200) Santa Catarina CSP1026) Poã
(5300) Rio Grande do Sul- CSPL0.27) Ribeirão Pires

CSPl.O.28) Rio Grande da Serra
(6000l REGTAO SUDESTE cspl.029) sales6polis
C6100) Espínito Santo (SPIOJO). Santa Isabel
(6200) Minas Gerais (SPloJl) santana clo Parnaíba
(6300) Rio de Janeiro (.SPIO32) Santo .André
(6400) São Paul-o (SP1O33) São Bernardo do Campo

(SP1.0.34) São Caetano do Su1

(SP1O.35) São Paulo
(sP1O.36) S u zano
(SP l0i 7) T¿boão da Serra



(srz¡

(sP¿1)

( s P 2.1.1)

(sP212)
( s P 21.3)

( s P2.1.4 )

(sP2.r.s)

(sP 2.16)

(sP2.17)

(sPz1,8)

(sP2.1.9 )

(s P 21.10 )

(sP22)

(s ? 22-r )

(sP222)
(sP223)
(sP22A)

(s Pz3)

(sP23J.)
(sP2J2)
( s P2.33 )

(sP2.3Í )

(s?235)
(s P 23.6 )

(s P 2.3.7 )

(sP2.38)

(s P239 )

(SP3)

(sP3.1) Sub- Regtã.o de 8ão Josê dos Cantpoe

( S P 3.1.1) Campos do Jordão
(sP3.1¿) rgaratã
(SP3.t3) JacareÍ
(SP3.1¿) Jambeîro
(SP3.15) llonÈeiro Lobato
(SPXr6) Paraibuna
(SP3.1.7) Santa Branca
(sP3J3) Santo Antonio do Ptnhal
(SP3.19) São Bento do Sapucaí
(SP3JJo) são José doq cafoPgq

Sub-Reqião de Taub até

Caçapava
Natividade da Serra
P in damonh an gab a

Redenção da Serra
São Luiz do Paraitinga
Taub atã
Trenenb 6

S ub - Re gi ão de Guaz,antínguetã.

Aparecida
Areias
Bananal
Cachoeira PauLis ta
Cruzeiro
Cunha

Guaratínguetã
Lagoinha
L avr inh as

Lorena
Piquete
Queluz
Roseira
São Jos 6 do Earreiro
Silveiras

REGTÃO DE SOROCABA

Sub-Região de So rocaba

Araçoiaba da Serra
Cab reúv a
Cape 1a do Al to
Ibiúna
Ipe16
rrû
Mai r inq ue

Piedade
Pilar do Sul
Por Èo Seliz
S al to
Salto do Pirapora
São Rogue

REGTÃO DO LTTORAL

Sub-Regíão de Santos

Cub atão
Guaru j ã
I tanhaõn
Itariri
llongag u a

Pedro de Toledo
Pe ru íb e

Praia Grande
Santos
São Vicente

Sub-Região de São Sebastião

Caragua ta tub a

Ilha Bela
São Sebastião
Ubatuba

Sub-Região do VaLe do Rôbeiz,a

Canaséia
Eldorado
I guap e

J acup i ranga
Juqui ã

lliracatu
Pari qu e ra-Açu
Regis tro
Sete B arras

REGTÃO DO VALE DO PARAtBA

(sP32)

(sP32J)
(sP3¿l)
(sP3.23)

(sP124)
(sP325)
(sP326)
(sP3¿.7)

(s?33)

( s P 33.1)

(sP332)
(sP333)
(sP3.3.4)

(s P 3.35 )

cs P 33.6 )

(s P 33.7 )

csP138)
cs?339I
csP3.3J0)
(s?a3J 1)

(sP33r2)

csP 33.13 )

(sP43.14)

csP 33r s )

(sP4)

(sP4.1)

(sP4.r.1)

(sP4.1¿)

(sP4.13)
(sP 4.1¿ )

(sP4.1s)
(s P 4.1.6 )

(sP4.1.7)

(s?4.1.8)

(s P 4.1.e )

(s P 4.1J0 )

(sP4.1.r1)
(sP41J2)
($P4.rJ 3)



(SP4.1.14) Sarapuf
(SP(f.15) Sorocaba
(SP4.1.16) Tapiral
( S P4.1I7 ) Vo Èo ran Èim

(SP42) Sub-Res¿ão de latut
(SP42,1) Boituva
(SP 4,22) Ce rqui Lho
(SP423) Ces ãrio Lange
(SP(ZA) Laranj al Paulis ta
(SP4.25) Pereiras
( s P4.2ó ) Tatul
(sP4.2.7) Tie tê

(SP4.3) SubtRegtão d.e Itapettntnga

(SP4.3J) AngaÈuba
(SP4.32) Guarel
( S P 4.33 ) I t ap e t i n r'ng a

( SP4.33 ) São Miguel ArcanJo

(SP4.4) Sub-Regíõo de Capèo Bontto

(sP4.4J) Apiaí
(SP 4.42, B ar ra do Tu rr o

(SP4.43) Capão Bonlto
(SP4.4-4) Guapiara
(SP4.4J) I po r anga
(SP4.4.6) Ribelra

(SP4.5) Sub-Regido de rtapeoa

(SP45.f ) Barão de Anronl^na
(SP4J.2) Buri
( s P4.53 ) rtaberá
(sP45.4) Itapel¿
(SP455) I taporanga
(SP45,6) I tararé
(SP45.7) Ribeirão Btanco
(SP4J,8) Ribeirâo VermeLho do Sul

(sP4.6) s.ub-Região de A1)a"é

(SP4.6.1) Ãguas de Sanra Bírbara
CSP4.6,2I Arandu

CSP4.63) Avaré
(sP4.6,4) Cerquelra Cés ar
( SP 4.65 ) Coronel Macedo

Cs P4.6.6 ) I tat
Cs P 4.6J ) I t a t i n g a

CS P 4.6,8 I P ar ana p an ema

CsP 4.69I Taquar I tub a

(SP4.7) Sub,.Região de Botueatu

( SP4.7.1) Anh enb i
(5P4.72) Arei6polis
(SP4¿3) BofeÈe
(SP4.7.4) BoÈucatu
(SP4.7.5) Conchas
(SP4.7.6) Pardinho
( SP4.7.7) Porangab a

( SP4.Z8 ) São Manoel

(sPs)

(sP5.1 )

( s? 5.1.1)

(sPs.l¿)
(sPs.r.J)

(S P 5.1/+ )
(s P s.15 )

(sPs.L6)

(sPs.1.7)

(s P s.1.8 )

(sPs.1.9)

(s¡s.1.10)
( sP s.lJ. 1)

( sP s.1.12 )
( sP 11.13 )

csP s.Ll4 )
(sPs.1.1s)

(sP51.16)
(sPs.Lr7)
(sP5J.l 8)
(sPs.r.l9)
(sP5.r.20)

(sP5.1.2 1)

REGIÃO DE CAMPT II]AS

Sub-Região de Campinas

Ãguas de Lindoia
Aroericana
Amparo

Artur Nogue ira
Campinas
Capivari
Cosro6polis
El ias Fausto
Indaiatuba
Itaprra
Jaguar iina
Lindõia
Mogi-Guaçu
Mogi-t{irirn
Momb uca

llonte Alegre do Sul
Monte M6r
Nova Odessa

Paulínea
Pedreira
Rafard



(sPs¡.22)
(sP5.123)

(sPt1¿4)
(sPs.1.2s)

(sPs.126)
(sPs.12 7)

(s P52 )

(sPs¿J)
(sP 5.22)
(sPs23)
(sP s.2A)

(sP525)
(sPs2.6)
(sPt2.7)
( s P s,28)

(sPs29)

( sPss)

(sP53J-)

(sP53¿)
( sPs33)
(sP534)
(sPs.35)
(sPs36)
(sPs3.7)

( sP s3.8)

(sPs.4)

( s P s.4.1)

( s Ps.4.2 )

( s P sá.3)

(sPs.4.4)

( sPs.4s)
(sPs.4.6)

(s P 5.4.7 )

(sP15)

(s P 55.r )
(sP 55.2I

(sPs.53)
(sP 55.4 )

csPs55)
(s P s.5ó )

(sP5.s.7)

(sPss.8)

(sPsó )

(sPsó.l)
(sPs.62)

( sP s6.3)

(sPsó¿)
(sPs.65)
(sPs.66)
(sP 5.6t)
(s P 5.68 )

(sP5.7)

( s P 5.7.1)

(s P s.7'2 )
(sPs.7.3)

(sP s.7.4 )

(s P 5.7.s )

(sP s.7.6 )

cs P s.7.7 )

csP s.7.8 )

CsP s.8)

(s P 5.8.1)

(sP5.82)
( s P s.83)

(sP5.8.4)

(s P 5.8.s )

Cs P 5.8.6 )

cs P 5.8.7 )
(sPs.8a)

(sP6)

csP6.1)
Vòsta

(sP6.1.1)

(s P61.2 )

(s ? 6.L3 )

cs P 6.1Á )
(sP61.s)

Sarto An Èonio da Posse

Serra Negra
Socorro
S umarã

Valinhos
Vinh edo

Sub-Região de Piracicaba

Ãguas de São Pedro
charqueada
Iracenápolis
Pi raci cab a

Rio das Pedras
Santa Bãrbara drOeste
Santa llaria da Serra
São Pedro
Torrínha

Sub-Região de Line'tra

Àraras
Conchal
Cordeir6polis
Leme

Liuei ra
?irassununga
Pô-r to Ferre ira
Santa Cruz da Conceição

Suo-HegLao de It'L o U Lato

Analândia
Brotas
Co runb a ÈaÍ
Ipeúna
I ti rap ina
Rio Claro
Santa GerÈrudes

Sub-Região de São ,loão da Boa

AguaÍ
Ãguas da Pra ta
Div ino lân d i a
Espíri to Santo do Pinhal

Santo AnLonio do Jardin
São João da Boa vista
São Sebas¿ião da Grama

Vargem Grande do Sul

Sub-Região de Casa Branca

Caconde

casa Branca
Itobi
Mo co ca

Santa Cruz das Palmeiras
São Jos6 do Rio Pardo ..

T amb aú

T api rat ib a

Sub-Regíão de Jundiaí

Campo Limpo
IÈatiba
I Èupeva

Jarinu
JundiaÍ
Louvei ra
Mo rungab a
\ârzea Paulis ta

Sub-Regôão de Erøgarça PauLista

Atib aia
Bom Jesus dos Perdões
Bragança ?aulista
Jo an6p o 1i s

Nazaré Paulis ta
?edra Be 1a

?inhalzinho
Piracaia

REGTÃO DE RIBEIRÃO PRETO

Sub-Regiã,o de Ribeíz'ão Pz'eto

Altinõpo1is
B arr inh a
Batåtais
Broddsqui
Cajuru



( SP 6.1ó ) Cãssia dos Coqueiros
(SP6,1.7) Cravinhos
(SP6.ß) Dumon t
(SP6.19) Jardin6polis
(SP6.lJO) Luís Antonio
(SP6,1.11) Pontal
(SP6,1.12) P ra d6po 1i s
( SP ó,t.13 ) Ribeirão Preto
(SP6.1.14) Santa Rita do Passa quatro
(SP6JJ5) Santa Rosa do Yiterbo
(SP6.1J6) Santo Antonio da Alegria
(SP6,1J 7) São S inão
(S P 6.1.1 8) Serra Azul
CS P 6.L19 ) Serrana
(SP6.1.20) Sertãozinho

(SP 6,2 ) Sub-Regàão de îpanca

(SP6.2¡) Cristais PauLista
(SP62¿) Franca
(SP6.23) Itirapuã
(S.P 62.4 ) J e ri qu ara
(SP6¿5) Patrocínio Paulista
(SP6¿ó) P e dregu th o
(SP 62.7 ) Res tinga
(SP6.23) Ribeirão Corrente
(SP6,29) Rifaina
(SP6,2J0) São Jos6 da EeIa yisÈa

(SP63) Sub-Regíãò de Ituoeraoa

(SP63J) Aranina
(SP63¿) Buri tizal
(SP6.33) Guarã
(SP6JÁ) Igarapava
(SP635) I tuve ravã
(SP63.6) l{í gue l6 po 1i s

(sP63) Sub-Regtão' de São Joaqw)n da Barva

(s P 64.r I :Lpü ã

(S P 6.4.2 ) :Mor,¡o- Ag.uato

(SP643) iNiBporr,ÂngB

(S P6.4.4 ) 0r1ândia
(SP6.45) Sales de olivei¡a

São Joaquin da Barra

Sub-Região de Bannetos

Barretos
Go l ina
Co lomb i a

Guaíra
Jaborandi

Sub-Regíão d.e Jabo ticabaL

Bebedouro
I'ernando Pres tes
Guariba
JaboÈicabal
Mon te Al to
MonÈe AzuI PauIis ta
P irangi
Pitangueiras
Santa Ernes tina
Taiaçu
Taiuva
Taquaritinga
Terrê Roxa

Viradouro
Vis ta Al egre do AL to

Sub-Reg'í.ão de Aran aquaz,a

Americo Bras i L iense
Araraquara
Boa Esperança do Sul
BorboreÐa
Cândido Rodrigues
Dobrada
Ibitinga
Itápolis
lla tão
Nova Eu ropa
Rincão
Santa Lucia
Tabatinga

csP6,4.6)

(sP 6,5 )

. (sP6,5J)
(sP65¿)
(sP6.s3)
(sP6.5¿)

(sP6,55)

(sP6.6)

(sP6ór)
(sP662)
(sP6ó3)
( s P6.6.4 )

(sP6ó.5)

(sP6ó.6)

(sP6.6.7)

(s P 6,6.8 )

(s P 6.6.9 )

(s P66J 0 )
(sP6.6.11)

(sP6.6.12)

($P6.6.13)

(sP 6.6.14 )
(sP66.rs)

(sP6.7)

(sP6¿1)
(s P 6.7.2 )

(s P 6.73 )
(sP67.4)

(sP6.zs)

( s P 6.7.6 )

(sP6z7)
(sP6¿8)

cs P 6.7.9 )
(.sP67.10)

(sP67.11)
(sP6.7.12)

(sP6.Z13)



(sP6A) Sub-Regàão de São Caz,Los

(SP6,8J) Des calvado
( SP 6,82 ) Dour ad o

( s P 63J ) Ib a t é

(SP68,4) Ribeirão Bonito
( SP 6.85 ) São Carlos

Sub-Região de Jaú

Bariri
Barra Boni ta
Bocaina
Boracãia
D o i s C 6 r re go s

Iguaraçu do Tietô
Itaju
Itapui
Jaú
Mineiros do Tietê

Sub-Regìão de São José fÒ R¿o tueto

AdoLfo
Altair
Bady Bassit
BãLsa¡oo

Ceclral
Guapiaçu
Guaraci
Itrara
Icéo
Jaci
Josã Bonif ácio
I'tacaubal
Mendonça
l{irassol
Mirassolândia
Monções

Mon Èe AprazÍvé1
Neves Paulis ta
Nhandeara
Nipoã
Nova Al-Íança
Noya ßranada.
Nova LusÍ tânia
Olirnpia
Onda Ve rde
Orindiiva
Palestina

(sP7)

(sP7.1)

(sP7.1,1)

(sP7.1¿)

( sP 7.Lr)
(sP7.14)

(sP7.15)

(sP 7.1.6)

(sPzu)
(.s P 7.1A)

(.SP ZL9 )
(sP7,1J0)
(sP7.1;r1)

cs P zL12 )

(sP z1.l3)
csP7;1J4)

csP 7.1.1sl

(sP 7.r.r 6 )
(.sP 7.L17)

(s P 7,1.18)

(.s P 7. L19 )

csP7L20)

(sP z2)

(sP7.Z1)

( sP zz2)
(sP 22.3)

(sP7.2ú)

(sP 7.25 )
(sP 22.6 )

(sP 7.2.7 |
(sP 728)

(sP 73)

cs P 7.3.1 )

(sP73¿)
(sP7.33)

(sP7.3.4)

(sP7,35)

(sP7.3.6)

(sP7.3.7)

CSP 7J,8)

(s P 7.39 )

(sP7.3J0)

(sP8.1)

(sP&1.1)

(sP 8.L2 )

cs ? 8J.3 )

csP &1.4 )

cs ? 8.15 )

cs P 8,1ó )

cs P 8.1J )

cs P 8.18 )

cs? &19 )

(sP &1.r.0 )

CS P 8J.1 I. )

cs P &1.12 )
cs P &1.13 )

CSPBJJ4)
(sP &Lr. s )

(sP8.1J6)
(sP8.1.17)

(sP8.Ll 8)

cs P &1.19 )

(.sP&L20)

csP&121)
(.sP&L22)

(sP&L23)

csP &L2 4 )

(sP&125)
(sr 8,L2 6 )

csP8,r27)

REGTÃO DE BAURA

Sub-Regtão de Bauru

Agudos
Are a Iva
Av aí
Balbinos
Bauru
cabrá1ia Paulista
Duartina
Guarantä
Iacanga
Lenç6is PauLista
Lucian6polis
ÞIacatuha

Pede rne iras
PrrâJuL
?íratininga
Pong ai
Presidente Alyes
Reginõpo1is
Uäirajara
Uru

Sub-Região d,e Lìns

Cafelândia
Getulina
Guaigara
Guainbê
Jú1io Mesqui ta
Lins
Proroissão
Sabino

(SP8) REGTÃO DE SÃO JOSÊ DO RTO PRE?(



(SP8.1¿8) Paulo de .Fa¡i a

(SP &1¿9 ) PlanalEo
(SP8.130) ?o lôn i
(SP&131) Potirendaba
(sP&132) São Josã do Rio Preto
(sP&L33) Seb as tian6polis do Sul
(SP8f34) Tanab i
(SP8J35) Uchôa

(SPeÉ6) União Paulista

(s?&2) Sub-Região de Catanduoa

(S?82J) Ariranha
(S?&22) Caj ob i
(SP823) Ca tanduva
(SP82¿) Catiguã
(SPS25) Irapuã
(SP8¿6) Itaj ob i
(SP82,7) Novo Eorizonte
CSP&24) Palúares 3êu1Ís ta
CS?829) Paraiso
CSP 82,10) ? indo raoa
(S P 82.11) Sales
CSP&zf2) santa Adã1ia

CS P 8.2J.3 ) Severinia
(SPe2J4) Tab apuã
(SPS2J5) Urupês

(SP8.4.6) Meridiano
(SP84.7) Mira Estrâ1a
( S P 8É.S) PedranõPolis
(s?8-4,9) Populina
(SP8.4.10) S ão João das Duas Pon tes

CS P 8.4.1 1) Turmal-ina

(SP8.5) Sub-Região de JaLes

(SP&5.1) Aparecida d rOes te
(SP85.2) Do 1c in6P o 1i s

(SP85.3) Jales
(SP&5.4) Marin6Pol is
(SP855) Palmeira droeste
(SP&5.6) ParanaPuã
(SPA5.7) Rubinéia
CSP858) Santa AlberEina
CsP8.59) Santa Clara dr0esÈe

CSPe5JO) Santa Fé do Sul

CsP85J1) Santa Rita d'oeste
CSP&5.12) SanEana da Ponte Pens a

CS?85J3) São Srancis co

CSP85J4) Três lronteiras
CSP&5.15) Urãni a

(SP9) REGTÃO DE ARAçATUBA

(sP9.1) Sab'Região de Araçatuba

(sp&3) sub-Região de Ttotupoz'anga (s?9'1'1) Alto Alegre
CSP9.1¿) Araçatuba

(SpæJ) Alvares Tlorence (S?glJ) Auriflama
(Sp&3.2) Amãrico de Carnpos (Spg,1.4) Avanhandava
(S P 8.33 ) Cardoso (SP9.IS) Barbosa
(SP83¿) Cosmora¡sa (Sp9.15) Ben to de Abrer¡
(sp835) Ponres GesÈa1 (sp9,1.7) Bil.ac
( s p 83.6) Riolândìa Cspg.LB) Birigui
(SpA3,7) Valenriro Genril CS?ttLg) Braina
(SP &3.8). ltotuPorânga CS'*L'O) Burlrarna

Csps.4) sub-Região de îez,nandôpoLis (sP9'L11) clementina
- (s?gt-l 2) coroados

(spa4J) Estrêla drOesre (s?9.L13) Iloreal
CSp8.4.2) lernand6polis (Sp9.1J4) Gabriel ttonteiro
CSp8.43) Guarani droeste Csp9.1.l5) Gasrão Vidigal
(SP8Í.4) Indiaporã (Sp9.1.16) ceneral Salgado
(SP&45) l{acedônia (sP9.1.1 7) Glícério



(SP9.Lf8) cuararapes
(SP9.1.19) Gu zo 1ân di a
(SP9.120) La'yin i a
( S P9.1¿ 1) Luiziânia
(SP9.122) llagda
(SP9.123) P enãp o 1ìs
(SP9.1¿4) ?iacatu
( SP9.1¿ 5 ) Ruôiãcea
( SP9.12 6 ) Sant6polis do Aguapef
( S P9.12 7) Tu¡iub a

CSP9.I28) Valp ar ai zo

(SP9.2 ) Sub-Região de And.rad.ina

(sP9.2.1) Andradina CsP 10 ' 3)

(slg.22' casrilho (sP10.3.1)
(S?9,23) Guaraçai (SP 10 .32)
(SPì.ÌA) I Eapura CSP10 .33)
(SP9.25) Mirand6po lis CSP L0.3¿ )

(SP9,26) Muritinga do Sul . (SP10.35)
. (SP9.2.7) Nova lrideperiãânôia (SP10.3.6)

(SP9¿.8) Pereirê BarreÈo CsPt0.3.7)
(SP92.9) Sud Menucci CSP10,3.8)

LsP10.3.9)
(sp10.) REcIÃo DE ?RESTDENTE PRUDENIE csp10.3.10)
(SPIO. 1) Sub-Região de Pz,esid.ente Pz,udente

(spro: lJ) Alfredo lfarcond.es 
(sP10 

' 4)

(sP1o. 12) Alvares Machado (s?10 ' 41)

(sP10.13) Anhumas (sPlo'42)

(sP10.1.4) Caiabu csPlo'4'3)

(sP10. 15) Es trÊla do Norte P10 ' 4'4)

(sPlo. ró) repê (sPlo ' 45)

(sPlo.L7) rndiana CsPlo' 4'6)

(sP10. L8) João Ranalho CSP10 ' 4'7)

(sPI0.19) Martin6polis CSP10.5)
(SP f O.ll0)Narandiba

csP 10 . 5.1)
(sp10. lJ. 1) pirap6zinho 

csplo.5.2)
(sp10. L12) pres idenre Bernardes csp10.53)
(Sp10.1.13)presidenre prudenre 

CSplO.5.4)
(sP10.l,l4)Rancharia 

CS'IO, å5)
(s P 10 . 1.1 5 ) Re s e n r e reij6 Cspr0.5.6)
(.SPL0. 1.16) S andova L ina
(SPf0. Ll 7) Santo Expedi to

CSP 10 . 1.I81 tacib a

CSP10.. 1.19) Tarab aÍ

(SP10.2) Sub-Região de Presidente venceslau

(sP10.2,1) Caigã
(SP10,2¿) Marab ã PauLista
(SP10.23) Mirante do Paranapanema
(S?10.2,4) Piquerob i
CSP10.25) ?res idente Epicãcio
CSP10.2ó) Presidente Venceslau
CSP10.2.7) Santo Anas tãcio
(S P 10.2"8) Teodoro Sampaio

Sub^Região de Dyae ena

Dracena
Junqueir6polis
Monte CasÈeLo

Nova Gua tap oranga
0uro Verde
P ano ranå
Paul-ic6ia
Santa Mercedes
Såo João do Pau drALh.o
Tupi Paulìsta

Sub-Regíão de Adamant.tna

Adaman t in a
31ora Ri cá

F1õrida PauLista
lrapuru
LÉcé1ia
ltarraPolls
Pacaembu

îsþ-Regtão de 1spdldo Cyuz

InuÞ1a raullsta
Osvaldo Cruz
Parapuã
Rin6polis
Sagres
S a lmourão



(SP 11 . ) REGIÃO DE MARILÌA

(sP11.1) Sub'Região de ManíLía

(SP1f .1.1) Alvaro de Carvalho
(SP11 . 12) Alvinlândia
(S P:.1 . É) Echaporã
(sP11" 1.4) cã1ia
(SP11 . 15) carça
(sP11. L6) Lupércio
(sP11. r.7) Marí1ia
(SP11.1.8) Ocauçu

CSP 11. L9 ) Oriente
(SP11.1.10) Os car Bressane
(sP11.1.1 l) Po¡npãia

CSP11.1.12) Quintana
CSP11. L13l Vera Cruz

(sP11.2)

(sP11.2.1)
(sP11. 2.2)

(s?11.23)
(sP1r.2.4)
(sP1-r..2.5)

(sP11.2.ó)
(sP11.27)
(sP11.2.8)
(sP11.29)
(sP11.2,10)
(éprr.z.rr)
(sP11.2J2)
(sPlr.2J3)

Sub-Regôão de Aseis

Assis
Borã
Campos Novos ?aulista
Cândido Mo ta
cruzãlia
¡ lorlneâ
Ibirarena
Lutécìa
Maracaf
Palmital
Paraguas su Paulista
Platina
Quatá

CSPl1.åXl) Sante cruz do Rlo Pardo

CSP1I.SJ2l $ão Pedro do Turvo
CSP1f .3J.3) Saruta iã
(SP11,3J4) TaguaÍ
CSP11,3J5) TeJupã

CSP11,3J6) TÍruburi

(SP11. 4) lub*Regîão d.e Tnpã

(SPf 1.4.1) Bastos
CSP11.4'2) IIerculândla
CSP11.43) Iacri
CSPL1.4.4) Que i r6s
Cs?11.4JI Tupã

(SP11 .3) Sub-Região de Ourônhos

(SP 11.11) Bernardino de Campos

(SPlf.3.2) Chåvantes
(SPl.1.3J) Ì'ar tu r a

(SP11.3.4) Ipauçu
(sP11.3.5) MandurÍ
(sP11.3ó) ö1eo
(SP11.3J) Ourinhoe
(sP1r.3A) Pitajú
(SP11.X9) Ribeirão do Sul
(.SP11.3J0) SaIto Grande



ANEX9 y



Ít'¡orcr cRoNocEouoGtco

1OO PRECAMBR IANO

130 Arqueono

160 Proterozdico

2oo FANEnozólco

zOL Po leozóico

205 Poleozóico lnferior

zLO CAMBRIANO

2L5 CAMBRTANO TNFERTOR

z2o zAMBRTANo uEoto
225' CAÌ'4BRIAN0 SUPERf0R

230 ORDOVICIANO

232 ORDOVrCTANO TNFERTOR

252 ORDOVTCIANO SUPERTOR

27O STLURIANO

272 STLURTANO TNFERTOR

282 STLURTANO SUPERrOR

300 Poteozóico Superior

3].O DEVONIAN.O

315 DEVONTANO TNFERÏOR

335 DErloNrANo uEoro
350 DEVONTANO SUPERTOR

40o ceneoNfrrRo
410 cangonlrqRo TNFERTIR

44o zARBONIFERO SUPERTQR

50O PERMTANO

505 PERMTANO lNFERÏOR

525 PERMTANO SUPERTOR

5 5 O MÞso zdic o

sss rRrÃssrco
560 rarÃ.sstco rNîERroR
56 s rmÃsstco aípro
5Bo rntÃsstco suPERroR

60O JURÃSSTcO

6 TO ,TURÃ.SST CO TN FERTOR

650 ¡unÃsstco aÊoto
670 ¡unÃssrc0 suPERr?R

7OO CRËTÃCEO

705 cngrÃcto TNFERTIR

745 cngrÃcgo suPERroR

800 Cenozóico

810 trRcrÃnro

82O PALEOCENO

822 PALEOCENO INFERÏOR

826 PALEOCENO S.UPERÏOR

830 EOCENO

832 T,OCgUO TNFERTOR

834 EocENo uÊnto
836 EOCENO SUPERTOR

840 OLTGOCENO

842 OLTGOCENO TNFERTOR

944 oLrcocENo aÊo¡o

846 OLIGOCENO SUPERIOR

860 'MTOCENO

863 MTOCENO TNFERTOR

873 MrocENo aEnro
876 MTOCENO SUPERÏOR

880 PLTOCENO

885 PLTOCENO INFERIOR

890 PLTOCENO SUPERIOR

9oo QUATERNÃnro

9 10 PLETSTOCENO

915 PLETSTOCENO INFERIOR

925 PLETSTOCENO SUPERIOR

950 HOL0CEN0 (Reeente)
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