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O que é o LATEX;

Motivação;

Ambientes para
desenvolvimento.

O que é LATEX

Definição

O LATEX é um sistema de composição tipográfica de alta
qualidade. Ele inclui recursos projetados para produção de
documentos técnicos e cient́ıficos. LATEX é de fato um padrão
para comunicação e publicação de documentos cient́ıficos.
Além disso, é um software livre.
Definição traduzida de LATEX Project

O LATEX é um pacote feito para a preparação de textos
impressos de alta qualidade, especialmente para textos
matemáticos;

Ele foi desenvolvido por Leslie Lamport a partir do
programa TEX criado por Donald Knuth.

http://www.latex-project.org/
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O que é LATEX

Podemos dividir os processadores de texto em duas
classes:

Editores visuais: a medida que se vai digitando, o texto
já aparece na forma que vai ser impresso;
Editores lógicos: o processamento é feito em duas
etapas. Primeiro, os comandos são digitados num editor de
textos, que chamamos de arquivo fonte. Depois esses
comandos são compilados gerando um arquivo de saida.

O LATEX está inserido entre os editores lógicos.
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Motivação

Alguns processadores de texto atuais: MS Word e Libre
Office Writer ;

Por que eu deveria utilizar o “complicado” e deixar o
simples de lado? Isso faz mesmo sentido?

Alguns motivos para se usar LATEX:

1 TEX é gratuito e livre;
2 TEXnão apresenta bugs;
3 O padrão matemático em TEX gera equações e funções

corretamente formatadas;
4 Em TEX, você pode comentar o seu código/texto no

mesmo espaço em que seu conteúdo é gerado;
5 TEX oferece uma linguagem completa: você pode criar

funções que efetuam um procedimento;
6 Não há v́ırus de macros em TEX. Ou seja, maior segurança;
7 Não há incompatibilidade de versões.
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Motivação

8 LATEX oferece uma maneira independente de lidar com
bibliografias. Nada de comprar EndNote ou algo parecido:
toda a sua biblioteca de referências é mantida em um
simples arquivo, ao qual você conecta citações;

9 Documentos gerados em TEX são pequenos e de alta
qualidade;

10 LATEX é o padrão cient́ıfico/acadêmico em diversas áreas
do conhecimento – e nos maiores centros acadêmicos do
mundo;

11 LATEX gera documentos mais aprimorados esteticamente,
com menos hifenizações e menos espaçamentos
exagerados entre palavras;

12 Seu PDF é gerado com uma estrutura interna, em que
você acessa seções via links – isso é feito
automaticamente com um pacote.
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O que é o LATEX;

Motivação;

Ambientes para
desenvolvimento.

Motivação

8 LATEX oferece uma maneira independente de lidar com
bibliografias. Nada de comprar EndNote ou algo parecido:
toda a sua biblioteca de referências é mantida em um
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9 Documentos gerados em TEX são pequenos e de alta
qualidade;
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Ambientes para desenvolvimento

Existem várias ferramentas que possibilitam escrever
textos em LATEX. Elas podem ser online, onde os textos
ficam salvos na “nuvem”, ou locais, o qual deve ser
instalado no computador.

Entre as ferramentas online temos:

SharedLATEX (migrou para o Overleaf);
Overleaf.

Entre as ferramentas locais temos:

TEXMaker;
Kile;
MikTEX;
TEXstudio.

Neste minicurso usaremos o Overleaf como plataforma
online e o TEXstudio como plataforma local.
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Instalação do TEXstudio

No Linux (Ubuntu 15.04):

Comandos

Adicionar TEXstudio ao gerenciador de pacotes do Ubuntu:
sudo apt-add-repository ppa:blahota/texstudio
Atualizar o gerenciador de pacotes do Ubuntu:
sudo apt-get update
Instalar o TEXstudio:
sudo apt-get install texstudio

Para instalação tanto do MikTEX quanto do TEXstudio no
Windows veja o seguinte tutorial:

Installing MiKTEX and TEXstudio on windows.

http://math65740.blogspot.com.br/2015/06/installing-miktex-and-texstudio-on.html
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Dúvidas

Documentação para consulta:

https://www.overleaf.com/learn/latex/Main_Page

https://www.overleaf.com/learn/latex/Main_Page
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Roteiro do curso

1 Introdução ao LATEX;
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3 Criação de slides.
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Roteiro do segundo dia

1 Produção de documentos:
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Templates;
Preâmbulos básicos;
Formato de texto e comandos comuns;
Listas;
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Classes de documentos

O LATEX tem tipos de documentos predefinidos (classes).

Quando o LATEX processa um arquivo .tex ele precisa saber
que tipo de documento o autor quer criar. Isso é
especificado com o comando \documentclass[options]{class}.
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Classes de documentos

Abaixo apresentamos algumas das classes mais
comumente utilizadas:

article Para artigos em revistas cient́ıficas, pequenos relatórios,
documentação de programas, convites, dentre outros.

IEEEtran Para artigos no formato IEEE.

report Para relatórios grandes contendo vários caṕıtulos, pequenos
livros e teses.

book Para escrita de livros.

letter Para escrita de cartas.

beamer Usado na construção de apresentações (slides).
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Opções de classes de documentos

10pt, 11pt, 12pt Altera o tamanho da fonte do documento. Por padrão é 10pt.
a4paper, letterpaper,
a5paper, b5paper,
executivepaper,
legalpaper

Define as dimensões/tamanho do documento.

fleqn Renderização de fórumlas alinhada à esquerda, ao invés de centralizada.
leqno Coloca a numeração das fórmulas, no lado esquerdo, em vez de à direita.
titlepage, notitlepage Determina ou não (respectivamente) se uma nova página após o t́ıtulo devo

começar em uma nova página.
twocolumn Documento em duas colunas.
twoside, oneside Especifica se a renderização do documento será frente e verso (duas faces)

ou não (respectivamente).
landscape Estilo do documento em modo paisagem (landscape).
openright, openany Faz os caṕıtulos começarem apenas nas páginas do lado direito ou na

próxima página dispońıvel. Isso não funciona com a classe article, pois
não se usa caṕıtulos na mesma. A classe de relatório (report) por padrão
começa caṕıtulos na próxima página dispońıvel, e a classe book inicia nas
páginas do lado direito.

draft Usado para fins de debug. Erros de hifenização e justificação são indicados,
imagens não são exibidas (é exibido um quadrado em branco). Isso é feito
para que humanos consigam identificar os erros.
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Template Artigo

1 \documentclass[a4paper,10pt]{article}
2 \usepackage[utf8]{inputenc}
3 \title{}
4 \author{}
5

6 \begin{document}
7

8 \maketitle
9

10 \begin{abstract}
11

12 \end{abstract}
13

14 \section{}
15

16 \end{document}
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Template Livro

1 \documentclass[11pt]{book}
2 \usepackage[utf8]{inputenc}
3 \usepackage[brazilian]{babel}
4

5 \title{\bf Um Exemplo da Classe Book}
6 \author{PETCC}
7 \date{\today}
8

9 \begin{document}
10 \maketitle
11 \tableofcontents
12 \part{Primeira Parte}
13 \chapter{Capitulo 1}
14 \section{Secao}
15 \subsection{Subsecao}
16 \part{Segunda Parte}
17 \chapter{Capitulo 2}
18 \section{Secao}
19 \end{document} % se tirar o % o codigo fica azul =,(
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Template Relatório

1 \documentclass[a4paper,11pt]{report}
2 \usepackage[utf8]{inputenc}
3 \usepackage[brazilian]{babel}
4

5 \begin{document}
6 \title{A short accurate title}
7 \author{Author's name}
8 \maketitle
9

10 \begin{abstract}
11 Opicional, ou sob demanda.
12 \end{abstract}
13

14 \tableofcontents
15

16 \chapter{Cap. 1}
17 \section{Sec 1}
18 \subsection{SubSec 1}
19 \chapter{Cap. 2}
20 \section{Sec 1}
21 \end{document}
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Template Carta

1 \documentclass{letter}
2 \usepackage[brazilian]{babel}
3

4 \signature{Joe Bloggs}
5 \address{21 Bridge Street \\ Smallville \\ Dunwich DU3 4WE}
6 \begin{document}
7

8 \begin{letter}{Director \\ Doe \& Co \\ 35 Anthony Road
9 \\ Newport \\ Ipswich IP3 5RT}

10 \opening{Dear Sir or Madam:} % abertura da carta
11

12 conteudo aqui
13

14 \closing{Yours Faithfully,} % fechamento aqui
15

16 \ps{P.S. Observacao}
17 \encl{Copyright permission form} % anexo
18

19 \end{letter}
20 \end{document}
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Preâmbulos básicos

Alguns preâmbulos comuns a todos documentos LATEX.

Codificação do Texto (UTF8 permite caractéres especiais)

1 \usepackage[utf8]{inputenc}

Definição da linguagem do documento

1 \usepackage[brazilian]{babel}



Curso LATEX

PETCC-
UFRN

Produção de
documentos:

Classes de
documentos;

Templates;
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Formato de texto e comandos comuns
Geração automática de seções

Sumário

1 \tableofcontents

Lista de Imagens

1 \listoffigures

Lista de Tabelas

1 \listoftables
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Formato de Texto
Numeração da página

O comando \pagestyle{opção} define como será a
numeração de páginas do documento

\pagestyle{plain} – Numeração de página no centro do rodapé
\pagestyle{headings} – Imprime nome do caṕıtulo atual junto
ao número da página

\pagestyle{empty} – Sem numeração

Para retirar o número de uma página em especial, usa-se o
seguinte comando

1 \thispagestyle{empty}
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Numeração de página

Para alterar o estilo da numeração, utiliza-se o seguinte
comando:

1 \pagenumbering{estilo}

Os estilos dispońıveis são

arabic – Essa é numeração padrão
roman – Algarismos romanos minúsculos
Roman – Algarismos romanos mainúsculos
alph – Para caracteres minúsculos do alfabeto
Alph – Para caracteres mainúsculos do alfabeto

Quando se utiliza o comando \pagenumbering, o estilo

escolhido é aplicado a todas as páginas abaixo dele, isso
nos permite mesclar a numeração em nosso documento.
Para mudar o número da página, fazemos uso do seguinte
comando, na página em que quer mudar.

1 \setcounter{page}{4} % começando a numeraç~ao em 4
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Numeração de página

Para alterar o estilo da numeração, utiliza-se o seguinte
comando:

1 \pagenumbering{estilo}

Os estilos dispońıveis são

arabic – Essa é numeração padrão
roman – Algarismos romanos minúsculos
Roman – Algarismos romanos mainúsculos
alph – Para caracteres minúsculos do alfabeto
Alph – Para caracteres mainúsculos do alfabeto

Quando se utiliza o comando \pagenumbering, o estilo

escolhido é aplicado a todas as páginas abaixo dele, isso
nos permite mesclar a numeração em nosso documento.
Para mudar o número da página, fazemos uso do seguinte
comando, na página em que quer mudar.

1 \setcounter{page}{4} % começando a numeraç~ao em 4
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Formato de texto e comandos comuns
Numeração de página

Para alterar o estilo da numeração, utiliza-se o seguinte
comando:

1 \pagenumbering{estilo}

Os estilos dispońıveis são

arabic – Essa é numeração padrão
roman – Algarismos romanos minúsculos
Roman – Algarismos romanos mainúsculos
alph – Para caracteres minúsculos do alfabeto
Alph – Para caracteres mainúsculos do alfabeto

Quando se utiliza o comando \pagenumbering, o estilo

escolhido é aplicado a todas as páginas abaixo dele, isso
nos permite mesclar a numeração em nosso documento.

Para mudar o número da página, fazemos uso do seguinte
comando, na página em que quer mudar.

1 \setcounter{page}{4} % começando a numeraç~ao em 4
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Numeração de página

Para alterar o estilo da numeração, utiliza-se o seguinte
comando:

1 \pagenumbering{estilo}

Os estilos dispońıveis são

arabic – Essa é numeração padrão
roman – Algarismos romanos minúsculos
Roman – Algarismos romanos mainúsculos
alph – Para caracteres minúsculos do alfabeto
Alph – Para caracteres mainúsculos do alfabeto

Quando se utiliza o comando \pagenumbering, o estilo

escolhido é aplicado a todas as páginas abaixo dele, isso
nos permite mesclar a numeração em nosso documento.
Para mudar o número da página, fazemos uso do seguinte
comando, na página em que quer mudar.

1 \setcounter{page}{4} % começando a numeraç~ao em 4
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Fontes

Código:

1 \textrm{Romano} ou {\rm Romano}
2 {\sf Sans Serif}
3 {\tt Monospace}
4 {\bf Negrito}
5 {\it Italico} ou {\sl Inclinado}
6 {\sc Caixa Alta}
7 \uppercase{Maiusculo}
8 \lowercase{Minusculo}

Resultado:
Romano
Sans Serif
Monospace

Negrito
Italico
Caixa Alta
MAIUSCULO
minusculo
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Tamanho da fonte

Código:

1 {\tiny Tamanho}
2 {\scriptsize Tamanho}
3 {\footnotesize Tamanho}
4 {\small Tamanho}
5 {\normalsize Tamanho}
6 {\large Tamanho}
7 {\Large Tamanho}
8 {\LARGE Tamanho}
9 {\huge Tamanho}

10 {\Huge Tamanho}

Resultado:

Tamanho

Tamanho

Tamanho

Tamanho

Tamanho
Tamanho

Tamanho
Tamanho
Tamanho
Tamanho
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Cores

Usa-se o pacote

1 \usepackage{color}

Define-se uma cor da seguinte forma:

1 \definecolor{orange}{RGB}{255,127,0} % cores no padr~ao RGB

Uso

1 {\color {orange} Estou usando cores}

As cores white, black, red, green, blue, cyan,

magenta, yellow já estão definidas por padrão.
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Espaçamento

Espaço vertical:

1 \vspace{Xcm} % espaçamento definido pelo usuário
2 \bigskip % um espaçamento predefinido

Espaço horizontal:

1 \hspace{Xcm}

A unidade de medida é obrigatória. As mais famosas são
cent́ımetros (cm), miĺımetros (mm) ou pontos (pt).
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Espaçamento - Espaço vazio

O LATEX interpreta vários espaços no código como apenas um
único espaço na visualização. Ele também interpreta o ‘til’
sendo um espaço no texto. Caso seja necessário escrever um
novo parágrafo deve-se deixar uma linha vazia entre os dois
blocos de texto.
Código:

1 N~ao~importa~se~foi adicionado um ou mais espaços
2 depois de cada palavra.
3

4 Uma linha em branco inicia um novo parágrafo.

Resultado:
Não importa se foi adicionado um ou mais espaços depois de
uma palavra.
Uma linha em branco inicia um novo parágrafo.
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Alinhamento

\begin{flushleft}

Seu texto está alinhado a esquerda.

\end{flushleft}

\begin{flushright}

Seu texto está alinhado a direita.

\end{flushright}

\begin{center}

Seu texto está centralizado.

\end{center}
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Listas I
itemize, descrition e enumerate

Ambientes LATEX: itemize, enumerate e description.
Código:

1 \begin{enumerate}
2 \item Casa:
3

4 \begin{itemize}
5 \item Quarto
6 \item[-] Sala
7 \item[$\star$]Banheiro
8 \item[$\circ$]Garagem
9 \item[$\bullet$]Cozinha

10 \end{itemize}
11 \item Faculdade:
12 \begin{description}
13 \item[Fardamento:] Camisa
14 \item[Livros:] Xerox
15 \end{description}
16 \end{enumerate}

1 Casa:

Quarto
- Sala
? Banheiro
◦ Garagem
• Cozinha

2 Faculdade:

Farda: Camisa
Livros: Xerox
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Listas II
itemize, descrition e enumerate

Para alterar o estilo do marcador, basta usar o seguinte
comando:

1 \renewcommand{\labelitemi}{$\star$}

No ambiente enumerate caso queira começar a numeração de
um valor espećıfico, use o código:

1 \begin{enumerate}
2 \setcounter{enumi}{4}
3 \item fifth element
4 \end{enumerate}

5 fifth element

PS.: Na linha 2 do código definimos um valor n (nesse caso
n = 4), a numeração começará de n + 1 (nesse caso 5).
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Preâmbulos
básicos;

Formato de
texto e
comandos
comuns;

Listas;
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Roteiro do curso

1 Introdução ao LATEX;

2 Produções de documentos;

3 Criação de slides.
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Roteiro do segundo dia

1 Produção de documentos:
Includes;
Tabelas;
Imagens.
Sumários e Índices
Referências e citações
Expressões matemáticas
Referências
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Includes

Para facilitar a edição e organização dos documentos
produzidos em LATEX;

Dividi-se um documento em várias partes, onde cada parte
é um arquivo .tex ;

Suponha que se esteja trabalhando em um documento
muito grande, de 50 ou mais páginas. Podemos
estruturá-lo da seguinte forma:

1 \begin{document}
2 \include{introducao}
3 \include{visao-geral}
4 \include{teoria}
5 \include{desenvolvimento}
6 \include{conclusao}
7 \include{bibliografia}
8 \end{document}

Para gerar o documento é só compilar o arquivo principal.
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matemáticas

Referências

Tabela I
Inserção de tabelas

Para inserção de tabelas, é recomendado que se utilize a seguinte

ferramenta tablesgenerator, clique aqui para acessá-la.

http://www.tablesgenerator.com/
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Inserção de tabelas

Código:

1 \begin{table}[h]
2 \centering % centraliza a tabela
3 \begin{tabular}{|p{3.5 cm}|c|c|c|c|}
4 \hline
5 Disciplina & \multicolumn{4}{|c|}{Notas}\\
6 \cline{2-5}
7 & 1 UN. & 2 UN. & 3 UN. & Nota Final\\
8 \hline
9 Cálculo I & 7.5 & 8.0 & 6.0 & 7.1\\

10 \hline
11 Fı́sica & 0.0 & 2.0 & 5.5 & 2.9\\
12 \hline
13 Algoritmos e Lógica de Programaç~ao & 10.0 & 10.0 & 9.8 & 9.9\\
14 \hline
15 \end{tabular}
16 \label{tab:discp}
17 \caption{Tabela de Disciplinas} % legenda da tabela
18 \end{table}
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Resultado:

Disciplina Notas
1 UN. 2 UN. 3 UN. Nota Final

Cálculo I 7.5 8.0 6.0 7.1

F́ısica 0.0 2.0 5.5 2.9

Algoritmos e Lógica
de Programação

10.0 10.0 9.8 9.9

Table: Tabela de Disciplinas
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Inserção de Imagens I
Ambiente figure

Para inserção de imagens fazemos uso do pacote:

1 \usepackage{graphicx}

Para inserir uma imagem precisamos utilizar o ambiente:

1 \begin{figure}[!htb]
2 \centering % Centraliza a imagem
3 \includegraphics[scale=0.5]{caminho/nome_da_figura.extensao}
4 % A imagem será mostrada com 50% do seu tamanho
5 \caption{Legenda}
6 \label{img:nome_imagem}
7 \end{figure}

Na linha 1 do código acima, temos [!htb], isso diz respeito à
posição da imagem.
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matemáticas

Referências

Inserção de Imagens II
Ambiente figure

Quanto à posição da imagem, temos as seguintes opções:

h – Do Inglês here, posição aqui.

t – Do Inglês top, posição no topo da página.

b – Do Inglês bottom, posição no fim da página.

p – Posição em página especial

! – Sobrescreve parâmetros internos

H – Colocar precisamente no local onde foi inserido no
código. É necessário a adição do pacote

1 \usepackage{float}
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Inserção de Imagens
Ambiente subfigure I

Quando desejamos inserir um conjunto de imagens, como o
que vemos abaixo utilizamos ambiente subfigure, e para isso
precisamos dos pacotes caption.

(a) Um leão (b) Um tigre (c) Um lobo

Figure: Figuras de animais
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Inserção de Imagens
Ambiente subfigure II

Código da figura anterior

1 \begin{figure} %\usepackage{subcaption}
2 \centering
3 \begin{subfigure}[b]{0.3\textwidth}
4 \includegraphics[width=\textwidth]{lion}
5 \caption{Um le~ao}
6 \label{fig:lion}
7 \end{subfigure}~
8 % Espaço desejado entre as imagens
9 \begin{subfigure}[b]{0.3\textwidth}

10 \includegraphics[width=\textwidth]{tiger}
11 \caption{Um tigre}
12 \label{fig:tiger}
13 \end{subfigure}~
14 \begin{subfigure}[b]{0.3\textwidth}
15 \includegraphics[width=\textwidth]{wolf}
16 \caption{Um lobo}
17 \label{fig:wolf}
18 \end{subfigure}
19 \caption{Figuras de animais}\label{fig:animals}
20 \end{figure}
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Inserção de Imagens
Ambiente subfigure II

Outra maneira de usar subfigures é:

1 \begin{figure}[H] %\usepackage{subfigure}
2 \centering
3 \subfigure[Figura A]{
4 \label{fig:imagensA}
5 \includegraphics[width=60mm]{nome_do_arquivo}}
6 \subfigure[Figura B]{
7 \label{fig:imagensB}
8 \includegraphics[width=60mm]{nome_do_arquivo}}
9 \caption{Legenda}\label{fig:imagens}

10 \end{figure}



Curso LATEX

PETCC-
UFRN

Produção de
documentos:

Includes;

Tabelas;

Imagens.
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Sumários e Índices
Sumário (revisando)

Para criar um sumário basta inserir:

1 \tableofcontents
2

3 \section{Um Tı́tulo}
4 \subsection{Um Subtı́tulo}
5 \section{Outro Tı́tulo}
6 \subsection{Outro Subtı́tulo}
7 \subsubsection{Um Subsubtı́tulo}
8 \section*{Tı́tulo sem Número}

Irá mostrar todas as sections e subsections
Para mudar o t́ıtulo do sumário basta colocar no preâmbulo:

1 \renewcommand*\contentsname{Meu Índice}
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Listas de Figuras e Tabelas

Assim como o sumário, criar listas de figuras e tabelas é
simples:

1 \listoffigures
2

3 \listoftables

Irá mostrar todas as figuras e tabelas.
Também é posśıvel mudar o nome da litas:

1 \renewcommand{\listfigurename}{Minha lista de figuras}
2

3 \renewcommand{\listtablename}{Minha lista de tabelas}
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Referências com latex

Para gerar a lista de referências:

1 \begin{document}
2

3 \nocite{livro1, artigo1, livro2, link1} % o nome dado a referência no arquivo
4 % minha_bibliografia.bib
5 \bibliography{minha_bibliografia.bib}
6

7 \end{document}

Para fazer citação dentro do texto:

1 \begin{document}
2 Citando a minha referência: \cite{titulo_ref}.
3 \end{document}



Curso LATEX

PETCC-
UFRN

Produção de
documentos:

Includes;

Tabelas;

Imagens.
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Visao geral

O LATEX possui uma ambientação especial para tratar
expressões matemáticas em geral;

Existem diversos comandos e macros especiais designados
somente para a construção de fórmulas e śımbolos
normalmente utilizados em notação matemática.

Exemplo

g(x)− g(a) =

∫ x

a

d

ds
g(s) ds
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O LATEX possui uma ambientação especial para tratar
expressões matemáticas em geral;

Existem diversos comandos e macros especiais designados
somente para a construção de fórmulas e śımbolos
normalmente utilizados em notação matemática.

Exemplo

g(x)− g(a) =

∫ x

a

d

ds
g(s) ds
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Estilos de exibição

Existem duas formas de exibir expressões matemáticas em
LATEX:

No estilo de texto, a expressão aparece no meio do texto,

como em 4 =
√
b2−4ac

2a ;

No estilo de exibição, a expressão aparece destacada em
sua própria linha, como em∫

x2dx =
x3

3
+ C
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Estilos

No estilo de texto, utilizamos o śımbolo $ para demarcar
o ińıcio e o fim da expressão;

No estilo de exibição, utiliza-se dois $.

Estilo de texto

$expression$

Estilo de exibição

$$expression$$
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No estilo de texto, utilizamos o śımbolo $ para demarcar
o ińıcio e o fim da expressão;

No estilo de exibição, utiliza-se dois $.

Estilo de texto

$expression$

Estilo de exibição

$$expression$$
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Fontes

Números e śımbolos aparecem de forma normal no modo
matemático, enquanto textos e variáveis aparecem em
modo itálico. Ex.:

Y = 4x +

∮
x2dx

5

Observação: as fontes do modo matemático e modo de
texto nem sempre são iguais. Portanto, não utilize o modo
matemático para escrever em itálico!

Exemplo

Itálico × Italico
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Fontes

Números e śımbolos aparecem de forma normal no modo
matemático, enquanto textos e variáveis aparecem em
modo itálico. Ex.:

Y = 4x +

∮
x2dx

5

Observação: as fontes do modo matemático e modo de
texto nem sempre são iguais. Portanto, não utilize o modo
matemático para escrever em itálico!

Exemplo

Itálico × Italico
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Índices

Referências e
citações

Expressões
matemáticas
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Regras básicas

1 As regras do modo matemático são diferentes do modo de
texto comum;

2 Algumas instruções funcionam em um, mas não em outro
(ex. os śımbolos e ˆ, que só funcionam no modo
matemático);

3 Espaços e quebras de linha são ignorados;

4 Linhas em branco são proibidas;

5 Acentos são proibidos.

Exemplo

“a + b = c” e “a+b=c” são equivalentes;
“$Isto não é permitido$”
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3 Espaços e quebras de linha são ignorados;

4 Linhas em branco são proibidas;

5 Acentos são proibidos.

Exemplo
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Operação Expressão Resultado

Soma a + b a + b

Subtração a − b a− b

Multiplicação
ab ab

a \cdot b a · b
a \times b a× b

Divisão
a/b a/b

\frac{a}{b} a
b
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Operadores comparativos

Operação Expressão Resultado

Menor “a < b” a < b

Menor ou igual “a \leq b” a ≤ b

Maior “a>b” a > b

Maior ou igual “a \geq b” a ≥ b

Diferente “a \neq b” a 6= b
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Funções comuns

Função Comando Resultado

Raiz quadrada \sqrt[a]{x} a
√
x

Exponencial aˆx ax

Logaŕıtmo \ln {base} lnbase

Seno \sin{x} sin x

Cosseno \cos{x} cos x

Tangente \tan{x} tan x



Curso LATEX

PETCC-
UFRN

Produção de
documentos:

Includes;

Tabelas;

Imagens.
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Tipo Comando Resultado

Horizontais \ldots a1, a2, . . . , an
Horizontais Centralizados \cdots a1 + a2 + · · ·+ an

Verticais
a1

\vdots
...
an

Diagonais
a1

\ddots
. . .

an
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Subscritos e Sobrescritos

“a b”

ab

“a {bc}”

abc

“a {b {c}}”

abc



Curso LATEX

PETCC-
UFRN

Produção de
documentos:

Includes;

Tabelas;

Imagens.
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Subscritos e Sobrescritos

Da mesma forma:

“a^b”

ab

“a^{bc}”

abc

“a^{b^{c}}”

ab
c
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Delimitadores

Parênteses: “(\frac{a}{b})^2”

(
a

b
)2

Atenção: note que, desta forma, os parênteses não
englobam toda a expressão. Para isso, devemos utilizar os
comandos \left e \right.

Colchetes: “\left[ \frac{a}{b} \right]^2”[a
b

]2
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Derivadas

Derivadas: “\frac{dy}{dx}”

dy

dx

Derivadas parciais: “\frac{\partial y}{\partial x}”

∂y

∂x
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Integrais indefinidas

Com LATEX podemos representar vários tipos de integrais,
dentre os quais estão:

Simples: “\int xdx” ∫
xdx

Dupla: “\iint xdxdy” ∫∫
xdxdy

Superf́ıcie: “\oint xdx” ∮
xdx
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Integrais com limites

O primeiro número representa o limite inferior, e o
segundo, superior;

“\int {0}^{1} x dx” ∫ 1

0
xdx

“\int \limits {0}^{1} x dxdy”

1∫
0

1∫
0

xdxdy
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Somatórios e produtórios

O primeiro número representa o limite inferior, e o
segundo, superior;

“\sum {i}ˆ{n} x i”

n∑
i

xi

“\prod {i}ˆ{n} x i”

n∏
i

xi
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Ambiente equation

O ambiente equation funciona como um estilo de
formatação matemática, com a adição automática de um
número identificador de cada equação;

A numeração da equação é formada pela combinação do
caṕıtulo onde ela se encontra e sua ordem de aparição no
texto. Por exemplo, se a equação estivesse no caṕıtulo 3 e
fosse a quarta a aparecer, na ordem, sua numeração seria
(3.4).

Equações numeradas

c =
√
a2 + b2 (1)

f (x , y) = xy (2)
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O ambiente equation funciona como um estilo de
formatação matemática, com a adição automática de um
número identificador de cada equação;

A numeração da equação é formada pela combinação do
caṕıtulo onde ela se encontra e sua ordem de aparição no
texto. Por exemplo, se a equação estivesse no caṕıtulo 3 e
fosse a quarta a aparecer, na ordem, sua numeração seria
(3.4).

Equações numeradas

c =
√
a2 + b2 (1)

f (x , y) = xy (2)
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Índices

Referências e
citações

Expressões
matemáticas
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Exemplo

Utiliza-se o ambiente equation da mesma forma que
outros ambientes;

Não é necessário utilizar os delimitadores do modo
matemático ($ e $$).

1 \begin{equation}
2 Equaç~ao 1
3 \end{equation}
4 .
5 .
6 .
7 \begin{equation}
8 Equaç~ao n
9 \end{equation}
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Sumários e
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Outros Śımbolos

Śımbolo Comando Resultado

Infinito \infty ∞
Seta a \to b a→ b

Aproximado \approx ≈
Underbrace \underbrace{a+\ldots+a} a + . . . + a︸ ︷︷ ︸

N
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Referências

LATEX tem uma variedade de ferramentas para lidar com
referências;

Existem duas formas de utilizar referências:

Referências embutidas no código;
Uso de uma base de referências (BibTEX – arquivo.bib).
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Referências Embutidas

Uso do ambiente thebibliography:

1 \begin{thebibliography}{2}
2 \bibitem{lamport94}
3 Leslie Lamport,
4 \emph{\LaTeX: a document preparation system}.
5 Addison Wesley, Massachusetts,
6 2nd edition,
7 1994.
8 \bibitem{Choi} Choi, C 2003, 'Cleaner living'
9 Scientific American, vol. 289, no. 5, p. 32.

10 \end{thebibliography}

Resultado

[1] Leslie Lamport, LATEX: a document preparation system.
Addison Wesley, Massachusetts, 2nd edition, 1994. [2]
Choi, C 2003, ‘Cleaner living’ Scientific American, vol. 289,
no. 5, p. 32.
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matemáticas

Referências

Referências Embutidas

Uso do ambiente thebibliography:

1 \begin{thebibliography}{2}
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4 \emph{\LaTeX: a document preparation system}.
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7 1994.
8 \bibitem{Choi} Choi, C 2003, 'Cleaner living'
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10 \end{thebibliography}

Resultado

[1] Leslie Lamport, LATEX: a document preparation system.
Addison Wesley, Massachusetts, 2nd edition, 1994. [2]
Choi, C 2003, ‘Cleaner living’ Scientific American, vol. 289,
no. 5, p. 32.
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Referências externas(BibTEX)

BibTEX é uma ferramenta para produção de referências.
As referências são inseridas em arquivo de extensão .bib.

1 @article{blackholes,
2 author="Rabbert Klein",
3 title="Black Holes and Their Relation to Hiding Eggs",
4 journal="Theoretical Easter Physics",
5 publisher="Eggs Ltd.",
6 year="2010",
7 note="(to appear)"
8 }
9 @book{goossens93,

10 author="Michel Goossens and Frank Mittelbach
11 and Alexander Samarin",
12 title = "The LaTeX Companion",
13 year = "1993",
14 publisher = "Addison-Wesley",
15 address = "Reading, Massachusetts"
16 }

O exemplo acima contém duas referências, uma para
artigo e outra para livro, respectivamente. Para mais tipos
de documentos clique aqui.

https://verbosus.com/bibtex-style-examples.html
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Página de referências

No arquivo main.tex em que está trabalhando, digite os
seguintes comandos para adicionar a página de referências:

1 \bibliographystyle{plain}
2 \bibliography{bibs}

A linha 1 define o estilo de referência do seu documento.
Outros estilos: plain, acm, apa, e named.
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Exemplos de estilos de referências

Renderização com style plain

[1] George D. Greenwade. The Comprehensive Tex Archive Network (CTAN).
TUGBoat, 14(3):342–351, 1993.

[2] Rabbert Klein. Black holes and their relation to hiding eggs. Theoretical

Easter Physics, 2010. (to appear).

Renderização com style acm

[1] Greenwade, G. D. The Comprehensive Tex Archive Network (CTAN).
TUGBoat 14, 3 (1993), 342–351.

[2] Klein, R. Black holes and their relation to hiding eggs. Theoretical Easter

Physics (2010). (to appear).
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