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PrefácioPrefácio

A A Associação Brasileira Associação Brasileira de Normas Técnicas de Normas Técnicas (ABNT) é o (ABNT) é o Foro Nacional Foro Nacional de Normalização. de Normalização. As NormasAs Normas
Brasileiras, Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade cujo conteúdo é de responsabilidade dos dos Comitês Brasileiros Comitês Brasileiros (ABNT/CB), (ABNT/CB), dos dos OrganismosOrganismos
de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e das Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE),de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e das Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE),
são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), f são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), f rmadas pelas partes interessadas no tema objetormadas pelas partes interessadas no tema objeto
da normalizaçãoda normalização

Os Documentos Técnicos ABNT são elaborados conf Os Documentos Técnicos ABNT são elaborados conf rme as regras da ABNT Diretiva 2rme as regras da ABNT Diretiva 2

AABNT chama a atenção para que, apesaAABNT chama a atenção para que, apesar de ter sido solicitada manifestação sobre eventuais direitosr de ter sido solicitada manifestação sobre eventuais direitos
de patentes durante a Consulta Nacional, estes podem ocorrer e devem ser comunicados à ABNTde patentes durante a Consulta Nacional, estes podem ocorrer e devem ser comunicados à ABNT
a qualquer momento (Lei na qualquer momento (Lei nºº 9.279, de 14 de maio de 1996).9.279, de 14 de maio de 1996).

Ressalta-se que Normas Brasileiras podem ser objeto de citação em Regulamentos Técnicos NestesRessalta-se que Normas Brasileiras podem ser objeto de citação em Regulamentos Técnicos Nestes
casos, os Órgãos responsáveis pelos Regulamentos Técnicos podem determinar outras datas paracasos, os Órgãos responsáveis pelos Regulamentos Técnicos podem determinar outras datas para
exigência dos requisitos desta Norma.exigência dos requisitos desta Norma.

AABNT NBR 6022 foi elaborada no AABNT NBR 6022 foi elaborada no Comitê Brasileiro de Comitê Brasileiro de Inf Inf rmação e Documentação (ABNT/CB-014),rmação e Documentação (ABNT/CB-014),
pela Comissão de Estudo de Documentação (CE014:000001) O seu 1pela Comissão de Estudo de Documentação (CE014:000001) O seu 1°° Projeto de Projeto de RevisãRevisão circulouo circulou
em Consulta Nacional conf em Consulta Nacional conf rme Edital nrme Edital nºº 1 1 , , de de 25102016 a 02012017 25102016 a 02012017 O seu O seu 22°° Proeto de RevisãoProeto de Revisão
circulou em Consulta Nacional conforme Edital ncirculou em Consulta Nacional conforme Edital nºº 11, de 01112017 a 0112201711, de 01112017 a 01122017

Esta segunda edição cancela e substitui a edição anterior (ABNT NBR 60222003), Esta segunda edição cancela e substitui a edição anterior (ABNT NBR 60222003), a qual f a qual f i tecnicai tecnica
mente revisadamente revisada

O Escopo em inglês desta Norma Brasileira é o seguinte:O Escopo em inglês desta Norma Brasileira é o seguinte:

ScopeScope

This Standard species general principes r pparation and presentation of elements thThis Standard species general principes r pparation and presentation of elements that constituteat constitute
acles inacles in aa technical an/or scientific periodical pubcation.technical an/or scientific periodical pubcation.

iviv © © ABNT 2018 -ABNT 2018 - odos os direitos resodos os direitos reseadoseados



NORMA NORMA BRASILEIRA BRASILEIRA ABNT ABNT NBR NBR 6022:20186022:2018

Inrmação e documentação -Inrmação e documentação -Aigo em Aigo em publicação periódica técnica e/oupublicação periódica técnica e/ou
ciencientífictífica a -Apresentação-Apresentação

1 Escopo1 Escopo

Esta Norma especifica Esta Norma especifica os princípios gerais para elaboração e apresentação de elementos que constios princípios gerais para elaboração e apresentação de elementos que consti
tuem artigos em um periódico técnico e/ou científico.tuem artigos em um periódico técnico e/ou científico.

2 2 Referências Referências normativasnormativas

Os documentos relacionados a seguir sOs documentos relacionados a seguir são indispensáveis à aplicação deste documento. ão indispensáveis à aplicação deste documento. Para refePara refe
rências datadas, aplicam-se somente as edições citadas Para referências não datadas aplicam-serências datadas, aplicam-se somente as edições citadas Para referências não datadas aplicam-se
as edições mais recentes do referido as edições mais recentes do referido documento (incluindo emendas)documento (incluindo emendas)

ABNT NBR 6023,ABNT NBR 6023, Inação e documentaçãoInação e documentação  RenciasRencias  ElaboçãoElaboção

ABNT NBR 6024ABNT NBR 6024 Informação e documentaçãoInformação e documentação  Numeração pgssiv das seções de umNumeração pgssiv das seções de um
documentodocumento ApresentaçãoApresentação

ABNT NBR 6028,ABNT NBR 6028, ResumosResumos  PcedimentoPcedimento

ABNT NBR 10520,ABNT NBR 10520, Infoação e documentaçãoInfoação e documentação  Citações em dCitações em documentos -Apsentaçãoocumentos -Apsentação

IBGEIBGE Normas de apresentação tabula.Normas de apresentação tabula. 3 ed Rio de Janeiro 19933 ed Rio de Janeiro 1993

3 3 Trmos Trmos e e definiçõesdefinições

Para os efeitos deste documento Para os efeitos deste documento aplicam-se os seguintes termos e definiçõesaplicam-se os seguintes termos e definições

3.13.1
agradecimentoagradecimento
texto em que o autor fz agradecimentos dirigidos àqueles que contribuíram de maneira relevantetexto em que o autor fz agradecimentos dirigidos àqueles que contribuíram de maneira relevante
à elaboração do artigoà elaboração do artigo

3.23.2
anexoanexo
texto ou documento não elaborado pelo autor, que serve de fundamentação, comprovação e/outexto ou documento não elaborado pelo autor, que serve de fundamentação, comprovação e/ou
ilustraçãoilustração

3.33.3
apêndiceapêndice
texto ou documento elaborado pelo autor, a fim de complementar sua argumentação sem prejuízo datexto ou documento elaborado pelo autor, a fim de complementar sua argumentação sem prejuízo da
unidade nuclear do trabalhounidade nuclear do trabalho

33..44

artigo de revisãoartigo de revisão
parte de uma publicação que resume analisa e discute parte de uma publicação que resume analisa e discute informações já publicadasinformações já publicadas

© © ABNT 2018 -ABNT 2018 - Todos os Todos os direitos reseadosdireitos reseados 11
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3.53.5
artigo originalartigo original
parte de uma publicação que apresenta temas ou abordagens originaisparte de uma publicação que apresenta temas ou abordagens originais

3.63.6
artigo técnico e/ou científicoartigo técnico e/ou científico
parte de uma publicação, com autoria declarada de natureza técnica e/ou científicaparte de uma publicação, com autoria declarada de natureza técnica e/ou científica

3.73.7
autorautor
pessoa(s) física(s) responsável(eis) pela criação do conteúdo intelectual ou artístico de um documentopessoa(s) física(s) responsável(eis) pela criação do conteúdo intelectual ou artístico de um documento

3.83.8
autor entidadeautor entidade
instituição(ões), organização(ões), empresa(s), comitê(s), comissão(ões), evento(s), entre outros, res-instituição(ões), organização(ões), empresa(s), comitê(s), comissão(ões), evento(s), entre outros, res-
ponsáveis por publicações em que não se distingue autoria pessoalponsáveis por publicações em que não se distingue autoria pessoal

3.93.9
citaçãocitação
menção de uma infrmação extraída de outra fontemenção de uma infrmação extraída de outra fonte

3.103.10
DOIDOI (Digital Object ldentifier(Digital Object ldentifier
sistema (padrão) usado para identificar documentos digitais em redes de computadorsistema (padrão) usado para identificar documentos digitais em redes de computador

3.113.11
elemento pós-textualelemento pós-textual
elemento que sucede e complementa o trabalhoelemento que sucede e complementa o trabalho

3.123.12
elemento pré-textualelemento pré-textual
elemento que antecede o texto com informações que ajudam na sua identificação e utilizaçãoelemento que antecede o texto com informações que ajudam na sua identificação e utilização

3.133.13
elemento textualelemento textual
parte do trabalho em que é exposta a matériaparte do trabalho em que é exposta a matéria

3.143.14
glossárioglossário
lista em ordem alfabética de palavras ou expressões técnicas de uso restrito ou de sentido obscurolista em ordem alfabética de palavras ou expressões técnicas de uso restrito ou de sentido obscuro
utilizadas no texto, acompanhadas das respectivas definiçõesutilizadas no texto, acompanhadas das respectivas definições

3.153.15
ilustraçãoilustração
desenho, gravura ou imagem que acompanha um textodesenho, gravura ou imagem que acompanha um texto

3.163.16
legendalegenda
texto explicativo redigido de forma clara, concisa e sem ambiguidade, para descrever uma ilustraçãotexto explicativo redigido de forma clara, concisa e sem ambiguidade, para descrever uma ilustração
ou tabelaou tabela

22 © © ABNT 2018 -ABNT 2018 - odos os direitos resodos os direitos reseadoseados
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3.173.17
legenda bibliográficalegenda bibliográfica
conjunto de elementos destinados à identificação de um fascículo e/ou volume da publicação e deconjunto de elementos destinados à identificação de um fascículo e/ou volume da publicação e de
seus artigosseus artigos

3.183.18
periódico técnico e/ou científicoperiódico técnico e/ou científico
ver publicação periódica técnica e/ou científicaver publicação periódica técnica e/ou científica

3.193.19
publicação publicação periódica técnica e/ou científicaperiódica técnica e/ou científica
publicação em qualquer tipo de suporte, editada em unidades sucessivas, com designações numéripublicação em qualquer tipo de suporte, editada em unidades sucessivas, com designações numéri
cas e/ou cronológicas e destinada a ser continuada indefinidamentecas e/ou cronológicas e destinada a ser continuada indefinidamente

NOTANOTA Não confundir com "coleção ou "sére editoral.Não confundir com "coleção ou "sére editoral.

3.203.20
referênciareferência
conjunto padronizado de elementos descritivosconjunto padronizado de elementos descritivos  retirados de um documento retirados de um documento que permite sua identifique permite sua identifi
cação individualcação individual

3.213.21
resumoresumo
apresentação concisa dos pontos relevantes de um documentoapresentação concisa dos pontos relevantes de um documento

3.223.22
seçãoseção
parte em que se divide o texto de um documento que contém as matérias consideradas afins emparte em que se divide o texto de um documento que contém as matérias consideradas afins em
exposição ordenada conf exposição ordenada conf rme o assuntorme o assunto

3.233.23
siglasigla
reunião das letras iniciais dos vocábulos fundamentais de uma denominação ou títuloreunião das letras iniciais dos vocábulos fundamentais de uma denominação ou título

3.243.24
símbolosímbolo
sinal que substitui o nome de uma coisa ou de uma açãosinal que substitui o nome de uma coisa ou de uma ação

3.253.25
subtítulosubtítulo
inf inf rmações apresentadas em seguida ao título visando esclarecê-lo ou complementá-lo de acordormações apresentadas em seguida ao título visando esclarecê-lo ou complementá-lo de acordo
com o conteúdo da publicaçãocom o conteúdo da publicação

3.263.26
tabelatabela
forma não discursiva de apresentar informações nas quais os dados numéricos se destacam comoforma não discursiva de apresentar informações nas quais os dados numéricos se destacam como
inf inf rmação centralrmação central

3.273.27
títulotítulo
palavra, palavra, expressãexpressão ou frase que designa o assunto ou o o ou frase que designa o assunto ou o conteúdo de uma publicaçãoconteúdo de uma publicação

© © ABNT 2018 -ABNT 2018 - Todos os direitTodos os direitos reseadosos reseados 33
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4 Artigo4 Artigo

O artigo pode ser original ou de revisão.O artigo pode ser original ou de revisão.
5 Estrutura5 Estrutura

A estrutura de um artigo é constituída A estrutura de um artigo é constituída de elementos pré-textuais, de elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, especificadostextuais e pós-textuais, especificadosconf conf rme o Esquema 1:rme o Esquema 1:
EsqueEsquema 1 ma 1  ElementElementos estruturaos estruturais de um artigois de um artigoTítulo no idioma do documento (obrigatóriTítulo no idioma do documento (obrigatório)o)Título em outro idiomaopcionalTítulo em outro idiomaopcional Autor obAutor obrigatóririgatóriooElementos pré-textuaisElementos pré-textuais  Resumo no Resumo no idioma do idioma do documento documento obrigaobrigatóriotórioResumo em outro idiomaopcionalResumo em outro idiomaopcional Datas de submissDatas de submissão e aprovação do artigooão e aprovação do artigoobrigatórbrigatórioioIdentificação e disponibilidade Identificação e disponibilidade  opcionalopcional
Elementos textuaisElementos textuais {{IntroduçIntrodução ão obrigobrigatórioatório DesenvDesenvolvimenolvimento to obrigobrigatórioatórioConsiderações Considerações finais finais obrigatórioobrigatórioReferênciasReferênciasobrigatórioobrigatórioGlossárioGlossário opcional opcionalElementos Elementos póstextuais póstextuais ApêndiceopcionalApêndiceopcionalAnexo Anexo opcionalopcionalAgradecimentos  opcionalAgradecimentos  opcional
NOTA NOTA A A nomenclatura nomenclatura dos dos títulos títulos dos dos elementos elementos textuais textuais fica fica a a crtério crtério do do autor.autor.

.1 .1 lemeno lemeno pé-exipé-exi

A ordem dos elementos prétextuais deve ser conf A ordem dos elementos prétextuais deve ser conf rme 511 a 515rme 511 a 515
5.1.1 Título5.1.1 Título

O título do artigo e o subtítulo (se houverO título do artigo e o subtítulo (se houver ) devem figurar na página de abertura do ) devem figurar na página de abertura do artigo, artigo, diferenciadosdiferenciadostipograficamente ou separados por doispontos () e no idioma do texto Opcionalmente, podesetipograficamente ou separados por doispontos () e no idioma do texto Opcionalmente, podeseincluir o título em outro idioma, inserido logo abaixo do título no idioma do textoincluir o título em outro idioma, inserido logo abaixo do título no idioma do texto
5.1.2 Autor5.1.2 Autor

O nome do autor deve ser inserido de f O nome do autor deve ser inserido de f rma direta: prenome (abreviado ou não) e sobrenome. Pararma direta: prenome (abreviado ou não) e sobrenome. Paramais de um autor, os nomes podem ser grafados na mais de um autor, os nomes podem ser grafados na mesma linha, separados por vírgula, mesma linha, separados por vírgula, ou em linhasou em linhasdistintas. Deve constar o currículo sucinto de cada autor, com vinculação corporativa e endereço dedistintas. Deve constar o currículo sucinto de cada autor, com vinculação corporativa e endereço decontatocontato
Recomendase que os dados de vinculação e endereço constem em nota, com sistema de chamadaRecomendase que os dados de vinculação e endereço constem em nota, com sistema de chamadapróprio, diferente do sistema adotado para citações no textopróprio, diferente do sistema adotado para citações no texto
44 © © ABNT 2018 -ABNT 2018 - odos os direitos resodos os direitos reseadoseados
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5.1.3 Resumo5.1.3 Resumo

Deve ser elaborado conforme a ABNT NBR 6028.Deve ser elaborado conforme a ABNT NBR 6028.

O resumo em outro idioma, se O resumo em outro idioma, se houverhouver, , deve suceder o resumo no idioma do documentodeve suceder o resumo no idioma do documento

5.1.4 5.1.4 Datas Datas de de submissão submissão e e aprovaçãoaprovação

Devem ser indicadas as datas Devem ser indicadas as datas (dia (dia mês e ano) mês e ano) de submissão e aprovação do artigo para publicade submissão e aprovação do artigo para publicaçãoção

5.1.5 5.1.5 Identificação Identificação e e disponibilidadedisponibilidade

Pode ser indicado o endereço eletrônico, Pode ser indicado o endereço eletrônico, DOI, DOI, suportes e outras infrmações relasuportes e outras infrmações relativas ao acessotivas ao acesso
do documento.do documento.

5.2 5.2 Elementos Elementos textuaistextuais

A ordeA ordem dos elementos deve ser confrme 521 m dos elementos deve ser confrme 521 a 523a 523

        í   x   é  í   x   é   

5.2.1 Introdução5.2.1 Introdução

Parte inicial do artigo na qual devem Parte inicial do artigo na qual devem constar a delimitação do assunto tratado, constar a delimitação do assunto tratado, os objetivos da pesquisaos objetivos da pesquisa
e outros elementos necessários para situar o tema do artigoe outros elementos necessários para situar o tema do artigo

5.2.2 Desenvolvimento5.2.2 Desenvolvimento

Parte principal do artigo, que contm a eposição ordenada e pormenorizada do assunto tratadoParte principal do artigo, que contm a eposição ordenada e pormenorizada do assunto tratado
Divide-se em seções e subseções, Divide-se em seções e subseções, conforme a conforme a ABNT NBR 6024.ABNT NBR 6024.

5.2.3 5.2.3 Considerações Considerações finaisfinais

Parte final do artigo na qual se apresentam as considerações correspondentes aos objetivos e/ouParte final do artigo na qual se apresentam as considerações correspondentes aos objetivos e/ou
hipóteseshipóteses

5.3 5.3 Elementos Elementos pós-textuaispós-textuais

A ordeA ordem dos elementos deve ser confrme 531 m dos elementos deve ser confrme 531 a 5.35a 5.35

5.3.1 Referências5.3.1 Referências

Devem ser confrme a ABNT NBR 6023.Devem ser confrme a ABNT NBR 6023.

5.3.2 Glossário5.3.2 Glossário

Deve ser elaborado em ordem alfabticaDeve ser elaborado em ordem alfabtica

5.3.3 Apêndice5.3.3 Apêndice

Deve ser identificado nesta ordem: a palavra Apêndice seguida de letras maiúsculas consecutivas,Deve ser identificado nesta ordem: a palavra Apêndice seguida de letras maiúsculas consecutivas,
travessão e respectivo ttulo, travessão e respectivo ttulo, com o mesmo destaque tipográfico das seções primárias e centralizado,com o mesmo destaque tipográfico das seções primárias e centralizado,
conforme a Aconforme a ABNT NBR 6024. BNT NBR 6024. Utilizam-se letras maiúsculas dobradas, na Utilizam-se letras maiúsculas dobradas, na identificação dos apêndices,identificação dos apêndices,
quando esgotadas as 26 letras do alfabeto.quando esgotadas as 26 letras do alfabeto.

© © ABNT 2018 -ABNT 2018 - Todos os direitTodos os direitos reseadosos reseados 55
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EXEMPLO 1EXEMPLO 1

 APÊNDICE A-LIAÇÃO  APÊNDICE A-LIAÇÃO NUMÉRCA DE NUMÉRCA DE CÉLULAS CÉLULAS INFLAMÓRIAS INFLAMÓRIAS TOIS AOS TOIS AOS QUATRO DIASQUATRO DIAS
DE EVOLUÇÃODE EVOLUÇÃO

 APNDCE  APNDCE B B LIAÇÃO DE CLULAS MUSCULARES PRESENLIAÇÃO DE CLULAS MUSCULARES PRESENTES NAS CAUDAS EM REGENERAÇÃOTES NAS CAUDAS EM REGENERAÇÃO

EXEMPLO 2EXEMPLO 2

Apêndice Apêndice Z -Z - Contagem dos bovinos Contagem dos bovinos da Fazenda Miraflorada Fazenda Miraflora

Apêndice Apêndice AA AA -- Contagem dos caprinoContagem dos caprinos da Fazenda Mirafloras da Fazenda Miraflora

5.3.4 Anexo5.3.4 Anexo

Deve ser identificado nesta ordem: a palavra Anexo seguida de letras maiúsculas consecutivas,Deve ser identificado nesta ordem: a palavra Anexo seguida de letras maiúsculas consecutivas,
travessão e respectivo título, travessão e respectivo título, com o mesmo destaque tipográfico das seções primárias e centralizado,com o mesmo destaque tipográfico das seções primárias e centralizado,
conf conf rme a rme a ABNT ABNT NBR 6024. NBR 6024. Utilizam-se letras maiúsUtilizam-se letras maiúsculas dobradas, na identificação dos anexos,culas dobradas, na identificação dos anexos,
quando esgotadas as 26 letras do alfabetoquando esgotadas as 26 letras do alfabeto

EXEMPLOEXEMPLO

 Anexo  Anexo ARepresentação gráfica de ARepresentação gráfica de contagem de contagem de células infamatórias células infamatórias presentes nas presentes nas caudas em caudas em regeneraçãoregeneração
Grupo de Grupo de controle controle   (mperatura (mperatura .. .. ))

 Anexo B  Anexo B Representação gráfca Representação gráfca de contagem de contagem de células de células inflamatóras presentes inflamatóras presentes nas caudas nas caudas em regeneraçãoem regeneração
Grupo de controle l (mperaturaGrupo de controle l (mperatura.. ).. )

5.3.5 Agradecimentos5.3.5 Agradecimentos

Texto sucinto aprovado pelo periódico em que será publicadoTexto sucinto aprovado pelo periódico em que será publicado

Deve ser o último elemento póstextualDeve ser o último elemento póstextual

6 6 Regras Regras geraisgerais

Devem ser conforme 61 a 67Devem ser conforme 61 a 67

6.1 Formato6.1 Formato

Recomendase f Recomendase f nte em tamanho 12 e espaçamento simples, padronizados para todo o artigonte em tamanho 12 e espaçamento simples, padronizados para todo o artigo
As citações com mais de três linhas, paginação, notas, legendas e f As citações com mais de três linhas, paginação, notas, legendas e f ntes das ilustrações e tabelasntes das ilustrações e tabelas
devem ser em tamanho menor e unif devem ser em tamanho menor e unif rme.rme.

O projeto gráfico fica a critério do editorO projeto gráfico fica a critério do editor

6.2 Seções6.2 Seções

Os títulos das seções com ou sem indicativo numérico devem ser conforme a ABNOs títulos das seções com ou sem indicativo numérico devem ser conforme a ABNT T NBR 6024NBR 6024

6.3 6.3 Citações Citações e e notasnotas

Citações e notas devem ser conformCitações e notas devem ser conforme a ABNT NBR 10520. e a ABNT NBR 10520. Notas de tabelas devem ser conf Notas de tabelas devem ser conf rme asrme as
Normas de apresentação tabular do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)Normas de apresentação tabular do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
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6.4 Sigla6.4 Sigla

A sigA sigla, la, quando mencionada pela primeira vequando mencionada pela primeira vez no texto, z no texto, deve ser indicada entre parêntedeve ser indicada entre parênteses, ses, precedidaprecedida
do nome completo.do nome completo.

XMPLOXMPLO

çã   N Té (NT)çã   N Té (NT)

6.5 6.5 Equações Equações e e fórmulasfórmulas

ara facilitar a leitura, devem ser destacadas no texto e, se necessário, numeradas com algarismosara facilitar a leitura, devem ser destacadas no texto e, se necessário, numeradas com algarismos
arábicos entre parênteses, alinhados à direita. a sequência normal do texto,  permitido o uso dearábicos entre parênteses, alinhados à direita. a sequência normal do texto,  permitido o uso de
uma entrelinha maior, que comporte seus elementos expoentes, índices e outros.uma entrelinha maior, que comporte seus elementos expoentes, índices e outros.

XMPLO 1XMPLO 1

xx22 ++ y2y2 == zz22

XMPLO 2XMPLO 2

(() = 1 -) = 1 - 050577 77 191 191 652 (652 ( - - 1) + 01) + 098988 208 205 85 891 ( 91 ( -- 11)) -- 0089897 07 056 56 93937 (7 ( - - 11)) ++
0910918 206 8 206 857 ( 857 ( -- 1)1)44 -- 0756 0756 704 0704 078 ( 78 ( -- 1)1)55 + 0482 + 0482 199 3199 394 ( -94 ( - 1)1)66 -- 0193 527 8180193 527 818
(( 1) + 001) + 0035 35 868 3868 343 (43 ( 1)1)

6.6 Ilustrações6.6 Ilustrações

( 1)( 1)



Qualquer que seja o tipo de ilustrao, Qualquer que seja o tipo de ilustrao, esta deve ser precedida de sua palavra designativa desenho,esta deve ser precedida de sua palavra designativa desenho,
esquema, luxograma,  esquema, luxograma,  tograia, gráico, mapa, organograma, planta, quadro, retrato, figura, imagem,tograia, gráico, mapa, organograma, planta, quadro, retrato, figura, imagem,
entre outros, seguida de seu número de ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos,entre outros, seguida de seu número de ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos,
de travesso e do respectivo títulode travesso e do respectivo título

mediatamente após a ilustrao, devese indicar a fonte consultada mediatamente após a ilustrao, devese indicar a fonte consultada elemento obrigatórioelemento obrigatório, , mesmo quemesmo que
seja produo do próprio autor conforme a A R , legenda, notas e outras infrmaõesseja produo do próprio autor conforme a A R , legenda, notas e outras infrmaões
necessárias à sua compreenso se houver A ilustrao deve ser citada no texto e inserida o maisnecessárias à sua compreenso se houver A ilustrao deve ser citada no texto e inserida o mais
próximo possível do trecho a que se refere.próximo possível do trecho a que se refere.

ipo, número de ordem, título, f ipo, número de ordem, título, f nte, nte, legenda e notas devem acompanhar as margens da ilustraolegenda e notas devem acompanhar as margens da ilustrao

XMPLOXMPLO

M 1M 1 FF    

: IBGE : IBGE 
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6.7 Tbelas6.7 Tbelas

Devem ser citadas no texto, inseridas o mais próximo possível do trecho a que se referem, e padroniDevem ser citadas no texto, inseridas o mais próximo possível do trecho a que se referem, e padroni
zadas confrme as Normas zadas confrme as Normas de apresentação tabular do IBGE. de apresentação tabular do IBGE. Deve-se indicar a fnte Deve-se indicar a fnte consultada (eleconsultada (ele
mento obrigatório, mesmo que seja produção do próprio autor), de acordo com a ABNT NBR 10520mento obrigatório, mesmo que seja produção do próprio autor), de acordo com a ABNT NBR 10520
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