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REDUÇÕESREDUÇÕES

A reduçãoredução é um recurso convencional da
escrita que consiste em reduzir, na grafia do
vocábulo, o número de letras que o compõem. O
leitor é avisado por um sinal depois ou acima da
letra que precede a parte omitida; na ortografia
atual este sinal é um ponto ao lado da última letra
grafada: ex. (= exemplo).(1)

A praxe é manter a letra inicial, ou esta letra com
uma ou mais seguintes, e, às vezes, também a

última ou últimas letras, quando há um forte
motivo gramatical: p. ou pág. (= página), fls. (=
folhas), Sr.a  = Senhora).(1) No século 19,
surgiram três grupos de reduções ou
braquigrafias: 1. as tradicionais (Sr.= Senhor),
denominadas abreviaturaabreviaturas; 2. as de
uso em  obra especializada, as
abreviaçõesabreviações e 3. as convencionadas
internacionalmente ou símbolossímbolos, como é
o caso das usadas no sistema metrológico ou na
química; utilizam letra maiúscula ou minúscula,
sem ponto final nem indicação de flexão de
número. Uma palavra pode ser reduzida de várias
formas (p.ex.: p. ou pág. por página).(2)

Posteriormente, os nomes designativos de
associações, empresas, etc. passaram a ser
objeto de reduções, as siglassiglas. A siglasigla
com caráter de vocábulo, é o siglemasiglema
(Petrobrás) e sem, denomina-se  siglóidesiglóide (
E.U.A.).(2)

A Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) publicou normas fixando as condições
exigíveis para uniformizar as abreviaturas em
português, na descrição bibliográfica de
documentos.(3)

Quanto ao plural das abreviaturas: 1. de norma se
acrescenta “s” (p.ex.: col., cols. = coluna,
colunas, colaborador, colaboradores); 2. algumas
minúsculas se duplicam no plural (p.ex.: pp. ou
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págs = páginas); 3. símbolos técnicos não
admitem “s” pluralizante (p.ex.: 8h 30min).(4). Se
precisar formar plural de uma sigla, acrescentar
“s” minúsculo: Tvs, BTNs.(5)

A ABNT não admite “s” para o plural das
abreviaturas. Assim, p.ex.: tab. (= tabela ou
tabelas). Em sua lista de abreviaturas,
colaborador(a) é abreviado(a) como colab., pois
col. é abreviatura de coluna.(3) Quem seguir a
ABNT deve usar  colab.colab. como abreviatura de
colaborador e colaboradores e não col.col. ou
cols.cols.

No Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa,
que tem força de lei, col. se refere a colaborador,
coleção, coletivo e coluna; não há colab.  Porém,
há exemplos de abreviações no plural,
empregando-se o “s”: pags. (=  páginas), fs. ou
fls. (= folhas).(2)
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