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Prefácio
A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalização. As Normas
Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos
de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e das Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE), são
elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas por representantes dos setores envolvidos,
delas fazendo parte: produtores, consumidores e neutros (universidades, laboratórios e outros).
Os Documentos Técnicos ABNT são elaborados conforme as regras da Diretiva ABNT, Parte 2.
A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) chama atenção para a possibilidade de que
alguns dos elementos deste documento podem ser objeto de direito de patente. A ABNT não deve ser
considerada responsável pela identificação de quaisquer direitos de patentes.
A ABNT NBR 6024 foi elaborada no Comitê Brasileiro de Informação e Documentação (ABNT/CB-14),
pela Comissão de Estudo de Documentação (CE-14:000.01). O Projeto circulou em Consulta Nacional
conforme Edital nº 09, de 22.09.2011 a 21.11.2011, com o número de Projeto ABNT NBR 6024.
Esta segunda edição cancela e substitui a edição anterior (ABNT NBR 6024:2003), a qual foi tecnicamente revisada.
em 30/03/2012

O Escopo desta Norma Brasileira em inglês é o seguinte:

Scope
This Standard specifies the general principles of a progressive system of numbering the sections of
a document, so as to expose a logical sequence the interrelationships of matter and allow its location.
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This Standard applies to the writing of all types of documents, in whatever form, except for those that
have very systematic (dictionaries, vocabularies, etc.) or that do not require systematic (literary works
in general).
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Informação e documentação — Numeração progressiva das seções
de um documento — Apresentação

1 Escopo
Esta Norma especifica os princípios gerais de um sistema de numeração progressiva das seções
de um documento, de modo a expor em uma sequência lógica o inter-relacionamento da matéria e
a permitir sua localização.
Esta Norma se aplica à redação de todos os tipos de documentos, independentemente do seu suporte,
com exceção daqueles que possuem sistematização própria (dicionários, vocabulários etc.) ou que
não necessitam de sistematização (obras literárias em geral).

2 Referência normativa

em 30/03/2012

O documento relacionado a seguir é indispensável à aplicação deste documento. Para referência
datada, aplica-se somente a edição citada. Para referência não datada, aplica-se a edição mais recente
do referido documento (incluindo emendas).
ABNT NBR 6027, Informação e documentação – Sumário – Apresentação

3 Termos e definições
Para os efeitos deste documento, aplicam-se os seguintes termos e definições.
3.1
alínea
cada uma das subdivisões de uma seção de um documento
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3.2
indicativo de seção
número ou grupo numérico que antecede cada seção do documento
3.3
seção
parte em que se divide o texto de um documento, que contém as matérias consideradas afins na
exposição ordenada do assunto.
3.4
seção primária
principal divisão do texto de um documento
3.5
seção secundária
subdivisão do texto a partir de uma seção primária

© ABNT 2012 - Todos os direitos reservados
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3.6
seção terciária
subdivisão do texto a partir de uma seção secundária
3.7
seção quaternária
subdivisão do texto a partir de uma seção terciária
3.8
seção quinária
subdivisão do texto a partir de uma seção quaternária
3.9
subalínea
subdivisão de uma alínea

4 Regras gerais
A apresentação deve ser conforme 4.1 a 4.3.
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4.1 Seções
Devem ser conforme as alíneas a seguir:
a)

devem ser utilizados algarismos arábicos na numeração;

b)

deve-se limitar a numeração progressiva até a seção quinária;

c)

o título das seções (primárias, secundárias, terciárias, quaternárias e quinárias) deve ser colocado
após o indicativo de seção, alinhado à margem esquerda, separado por um espaço. O texto deve
iniciar em outra linha;

d)

ponto, hífen, travessão, parênteses ou qualquer sinal não podem ser utilizados entre o indicativo
da seção e seu título;

e)

todas as seções devem conter um texto relacionado a elas;

f)

o indicativo das seções primárias deve ser grafado em números inteiros a partir de 1;

g)

o indicativo de uma seção secundária é constituído pelo número da seção primária a que pertence, seguido do número que lhe for atribuído na sequência do assunto e separado por ponto.
Repete-se o mesmo processo em relação às demais seções;

2
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EXEMPLO
Seção primária

Seção secundária

Seção terciária

Seção quaternária

Seção quinária

1

1.1

1.1.1

1.1.1.1

1.1.1.1.1

1.2

1.1.2

1.1.1.2

1.1.1.1.2

1.3

1.1.3

1.1.1.3

1.1.1.1.3

2.1

2.1.1

2.1.1.1

2.1.1.1.1

2.2

2.1.2

2.1.1.2

2.1.1.1.2

2.3

2.1.3

2.1.1.3

2.1.1.1.3

3.1

3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.1.1

3.2

3.1.2

3.1.1.2

3.1.1.1.2

3.3

3.1.3

3.1.1.3

3.1.1.1.3
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h)

errata, agradecimentos, lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas, lista de
símbolos, resumos, sumário, referências, glossário, apêndice, anexo e índice devem ser centralizados e não numerados, com o mesmo destaque tipográfico das seções primárias;

i)

títulos com indicação numérica, que ocupem mais de uma linha, devem ser, a partir da segunda
linha, alinhados abaixo da primeira letra da primeira palavra do título;

j)

os títulos das seções devem ser destacados tipograficamente, de forma hierárquica, da primária
à quinária. Podem ser utilizados os recursos gráficos de maiúscula, negrito, itálico ou sublinhado
e outros.

4.2 Alínea
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Deve ser conforme as alíneas a seguir:
a)

os diversos assuntos que não possuam título próprio, dentro de uma mesma seção, devem ser
subdivididos em alíneas;

b)

o texto que antecede as alíneas termina em dois pontos;

c)

as alíneas devem ser indicadas alfabeticamente, em letra minúscula, seguida de parêntese. Utilizam-se letras dobradas, quando esgotadas as letras do alfabeto;

d)

as letras indicativas das alíneas devem apresentar recuo em relação à margem esquerda;

e)

o texto da alínea deve começar por letra minúscula e terminar em ponto-e-vírgula, exceto a última
alínea que termina em ponto final;

f)

o texto da alínea deve terminar em dois pontos, se houver subalínea;

g)

a segunda e as seguintes linhas do texto da alínea começam sob a primeira letra do texto da
própria alínea.

© ABNT 2012 - Todos os direitos reservados
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4.3 Subalínea
Deve ser conforme as alíneas a seguir:
a)

as subalíneas devem começar por travessão seguido de espaço;

b)

as subalíneas devem apresentar recuo em relação à alínea;

c)

o texto da subalínea deve começar por letra minúscula e terminar em ponto-e-vírgula. A última
subalínea deve terminar em ponto final, se não houver alínea subsequente;

d)

a segunda e as seguintes linhas do texto da subalínea começam sob a primeira letra do texto
da própria subalínea.

4.4 Indicativos

EXEMPLO 1

... na seção 3 ...

EXEMPLO 2

... ver 3.3 ...

EXEMPLO 3

... em 2.2.1.2, § 1º ou ... 1º parágrafo de 2.2.1.2 ...

EXEMPLO 4

Na alínea a, da seção 3.2 ....

EXEMPLO 5

Na primeira subalínea, da alínea c ....
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Devem ser citados no texto conforme os exemplos:
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