Normalização de trabalhos Acadêmicos
ABNT NBR 14724 - 2011
-Informação e documentação - Trabalhos AcadêmicosIlustrações
Gráficos, gravuras, fotografias, mapas, desenhos, tabelas, quadros, fluxogramas, etc.
Função: Elucidar, explicar e simplificar o entendimento de um texto.
Atenção!
A tabela segue a norma NBR 14724:2011 sub-item 5.9, que por sua vez, remete as Normas de
Apresentação Tabular do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (1993).
Já o quadro é citado no subitem 5.8 da NBR 14724:2011 como uma das categorias de
ilustrações.

FIGURAS - regras de apresentação
As ilustrações (com exceção de tabelas, quadros e gráficos) são designadas e
mencionadas no texto, sempre como Figuras.
As ilustrações são numeradas no decorrer do texto, em uma sequencia própria. Ex.:
FIGURA 1, FIGURA 2, etc.
Título breve, porém explicativo, digitado abaixo da ilustração.
Uso de letras minúsculas (exceto a inicial da frase e nomes próprios).
Após a palavra FIGURA, colocar a numeração seguido de hífen. Ex.: FIGURA 1 –
Exemplo de figura

A ilustração deve ser inserida o mais próximo possível do trecho a que se refere;
No texto do trabalho usa-se FIG.– sempre no singular, mesmo quando se fizer referência a
mais de uma figura.

Exemplo de figura sem legenda
FIGURA 1 – Striphnodendrum barbatiman (Barbatimão)

Fonte: (PAPA, et al., 1988, p. 177)

Exemplo de figura com legenda
FIGURA 2 – Eletroforese em gel de poliacrilamida (ECPA) do RNA do vírus isolado e de
diferentes espécies de rotavírus

a) Rotavírus bovino de 6ª passagem em células MA-104
b) Rotavírus humano de suspensão fecal clarificada
c) Rotavírus isolado de 3ª passagem em células MA-10
Fonte: (GUIMARÂES; NOZOWA, 1991, p. 26)

GRÁFICOS - regras de apresentação
Título do gráfico é precedido da palavra GRÁFICO em letras maiúsculas;
São numerados com algarismos arábicos;
Graficos – regras de apresentação no texto/frase
No texto será mencionado pela indicação GRAF., acompanhada do número de ordem
a que se refere. Ex.: GRAF. 1, GRAF. 2
Obs. As orientações relativas às figuras também se aplicam aos gráficos.

Exemplo de gráfico

TABELAS E QUADROS - regras de apresentação
As tabelas e os quadros facilitam a compreensão do fenômeno em estudo, uma vez
que apresentam os dados de modo resumido, oferecendo uma visão geral do
conteúdo em questão.
A tabela tem por objetivo apresentar resultados numéricos e valores comparativos.
As tabelas e quadros são numerados seqüencialmente em todo o trabalho, com
algarismos arábicos;
No cabeçalho de cada coluna indica-se o conteúdo;
Devem apresentar um título claro e conciso, sem abreviações;
Além de indicar a natureza do assunto, é necessário apresentar as abrangências
geográfica e temporal dos dados numéricos
Normalmente as tabelas e quadros podem conter: nota de fonte, notas gerais, notas
referentes a uma parte específica;

TABELAS E QUADROS - regras de apresentação no texto/ frase
No texto, a referência se fará pela indicação TAB. ou QUADRO, acompanhada do
número de ordem na forma direta ou entre parênteses no final da frase.
Não se usa plural na abreviatura de tabela.
Exemplos:
Inicialmente, algumas hipóteses sobre as dificuldades de aplicação da normalização
bibliográfica foram levantadas, de acordo com a (TAB. 1)
De acordo com as TAB 1 e 2, são apresentadas apenas as indicações sobre
diagramação.
Modelo - Tabela

Modelo – Quadro

Modelo de tabela com nota

Modelos de Tabela contínua

Modelo deTabela na horizontal

ATENÇÃO: Este guia é apenas uma apresentação das principais dúvidas. A norma original
ABNT NBR 14724:2011 - Informnção e documentnção -Trnbnlhos Acndêmicos – está disponível na
página do SBU:
httpst//www.abntcolecao.com.br/unicamp/

