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Na mudança de linha, muitas vezes temos de dividir palavras, escrevendo uma parte no final de uma linha, 
colocando um hífen (-), e a outra parte do início da linha seguinte. Chamamos translineação a este procedimento.  

                                                                                   Exemplo:  “São muitas as máqui-                                             

                                                                                                       nas que há no mundo.” 
Na maior parte dos casos, deve respeitar-se a divisão silábica, que em regra se faz pela soletração: má-qui-na,  

re-gra, ver-me-lho. No entanto, há regras específicas que temos de aplicar. 
 

Regras a seguir na translineação 
 

A. NUNCA SE SEPARAM: 
 

1. As letras com que compõem os dígrafos ch, lh e nh: cha-ma, ma-nhã, fi-lho, re-co-nhe-cer. 
 

2. Os ditongos decrescentes: ai, ei, éi, oi, ói, ui, au, ao, eu, éu, ou, iu, ãe, ãi, em, en(s), õe, ui, am: bai-le,  

pa-péis, cha-péu, mãe, cãi-bra, con-tra-põe, le-vam. 
 

3. Grupos de duas (ou três) consoantes a iniciar uma sílaba: re-gra, bran-do, tra-ve, gra-má-ti-ca, dra-gão,  

cli-ma, tre-mer, ne-vro-se, mne-mó-ni-ca. 
 

4. As sequências vogal-consoante nasal (m/n): am-pa-ro, man-ter, en-ga-no, lem-bran-ça. 
 

5. As combinações “gu” e “qu” não se separam da sílaba que vem a seguir: quais, fre-quen-te, Pa-ra-guai,  

quan-do. 
 

6. Os estrangeirismos: scanner, bodyboard, brandy, download, dossier, hamburger, internet. 
 

B. SEPARAM-SE SEMPRE: 
 

7.1 Os dígrafos rr, ss, cc, cç, sc, sç, xc: ter-ra, pro-fes-sor, fic-ção, des-cer, cres-cer, ex-ce-der. 
 

7.2 DICA: Letras iguais (vogais ou consoantes) devem ser sempre separadas: sos-se-go, con-nos-co, fac-ci-o-so, 

car-ro, co-mum-men-te, fac-ci-o-so, ál-co-ol, re-en-trar, con-ti-nu-um, sa-a-ri-a-no, chei-i-nho. 
 

8. O s antes uma consoante forma sílaba com o elemento que vem antes: pers-pi-caz, cabis-baixo. 
 

9. As vogais de hiatos (ou seja, onde há dois sons): sa-ú-de, cru-el, gra-ú-do, ca-fe-í-na. 
 

10. As consoantes seguidas que pertencem a sílabas diferentes: ob-ter, eclip-se, fac-to. 
 

C. CASOS ESPECIAIS: 
 

11. Quando a palavra já se escreve com hífen, e coincidir o fim de linha com o lugar onde está o hífen, deve-se 

repeti-lo, no início da linha seguinte: segunda-/-feira  levantei-/-me. 
 

12.1 Os prefixos «bis», «cis», «des», «dis», «trans» e «ex» não se separam se a sílaba seguinte começar por 

consoante: bis-ne-to, cis-ter-na, des-li-gar, dis-tra-ir, trans-por-tar, ex-tra-ir. 
 

12.2 MAS passam à sílaba seguinte se esta começa por vogal: 

bi-savô, ci-sal-pi-no, de-ses-pe-rar, di-sentérico, tran-sa-tlân-ti-co, tran-si-be-ri-ano. 
 

D. REGRAS TIPOGRÁFICAS: 
 

13. Sílabas constituídas por uma só letra não devem separar-se: “Embora o sistema ortográfico vigente o permita, 

não se deve escrever no princípio ou no fim da linha uma só vogal. Evite-se, por conseguinte, a partição de vocábulos 
como água, aí, aqui, baú, rua, etc.” (Celso Cunha e Lindley Cintra (Nova Gramática do Português Contemporâneo, 

Lisboa, Edições João Sá da Costa, 1984, pág. 69). 
 

14. Deve evitar-se a partição de dissílabos de quatro letras. Essas palavras ficam intactas: mala, rato, neve, leva. 
 

15. A abreviatura «etc.» nunca deve formar linha quando feche um parágrafo. 
 

16. Não se separam:  

a) As abreviaturas das palavras a que se referem: Sr. José – tudo na mesma linha;   
b) Os nomes de pessoas: Rui de Sá – tudo na mesma linha;  

c) Números ou expressões numéricas: 12h30 – tudo na mesma linha. 
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●Portal da Língua Portuguesa   
●Ciberdúvidas da Língua Portuguesa   

●Texto do Novo Acordo Ortográfico (AO90) 

●Prontuário Ortográfico e Guia da Língua Portuguesa, de Magnus Bergström/Neves Reis (Casa das Letras)  

●Código de Redação Interinstitucional 
 


