
ABNT: 
Referências



Como fazer as referências 

✓NBR 6023/2018

✓ As referências são alinhadas à margem 
esquerda, espaçamento simples, separadas 
entre si por uma linha em branco de espaço 
simples.

✓ O recurso tipográfico (negrito ou itálico)  
deve ser uniforme em todas as referências do 
mesmo documento, segundo a indicação de 
cada um dos modelos (ver na NBR onde colocar
o destaque).



✓ Se você usou o sistema autor-data, as 
referências devem vir no final do trabalho e 
devem ser organizadas em ordem alfabética.

✓ Se você usou o sistema numérico, as referências 
vêm ou ao longo do texto em notas de rodapé ou 
no final do trabalho organizadas em ordem de 
aparecimento.



Exemplos: 

LIVRO:

BACHRACH, A. J. Introdução à pesquisa psicológica. 4. ed.
São Paulo: Ática, 1975. 

TESE:

BARROS, R. da S. Controle do comportamento por relações 
entre estímulos em Cebus apella. 1998. 112 p. Tese 
(Doutorado em Psicologia) – Instituto do Psicologia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo.

ARTIGO:

MENDES, D. H. Qualidade total. Rev. Bras. Adm. Hosp., São 
Paulo, v. 6, n. 9, p. 45-8, jan./jun. 2005.



Exemplos: 

CAPÍTULO COM AUTORIA PRÓPRIA:
TEIXEIRA, E. Saúde e ambiente. In: CASTRO, E. Trabalho, 
saúde e meio ambiente. Belém: EdUFPA, 2002. 

SITE DA INTERNET: 

TEIXEIRA, E. As três preocupações com os trabalhos acadêmicos.
Disponível em: http://www.astresmetodologias.com.br. Acesso em: 29 set. 
2002.

http://www.astresmetodologias.com.br/


Alguns destaques da 

versão 

6023/2018



⚫ Número de páginas: de 24 em 2002 para 
74 em 2018 (incluindo as páginas 
iniciais).

⚫ Em eventos no todo, o título Anais é 
sucedido de três pontos entre colchetes 
(sem o destaque/recurso 
tipográfico): Anais […]

⚫ Os audiolivros estão incluídos nos 
‘Documentos sonoros no todo’



❖Expressões do latim e do inglês do tipo et 
al, In, e-book, online, deverão estar em 
ITÁLICO.

❖Os hiperlinks deverão ser registrados 
integralmente:

Disponível em: 
http//astresmetodologias.com. Acesso em: 
19 mar. 2018.

❖O DOI dos artigos científicos é  
elemento complementar, não obrigatório.



❖O nome do orientador de um trabalho é 
elemento complementar, não é 
obrigatório.

❖ Temos agora na versão 2018 NOVOS 
modelos de referência para Facebook, 
Twitter, Entrevistas, 
Correspondências, Documentos 
Jurídicos, dentre outros.



A utilização da expressão et al. é opcional 
para fontes com 4 ou mais de 4 autores.

A norma, no entanto, recomenda que se 
coloquem Todos os Autores, o que antes 
não podia. 

Foi acrescido um anexo com as 
abreviaturas utilizadas, tais como editor, 
coordenador, organizador entre outros.



❖Alguns termos e definições que a NBR 
contém foram modificados em relação 
à NBR de 2002.

❖Para referência de Patentes, há novos 
elementos obrigatórios.

❖Nas referências de Legislação em 
meio eletrônico, novos elementos 
foram acrescentados.



❖As referências de publicações no 
Diário Oficial simplificaram.

❖Houve mudanças nas referências de 
Jurisprudências.

❖A referência à Constituição Federal 
ampliou.



⚫ A norma inova pouco. 

⚫ Na verdade, mais se atualiza para atender 
demanda já existente de referências a 
documentos tecnológicos já existentes, o 
que já se esperava. 

⚫ Veio mais robusta, facilitando a 
localização e com maior número de
exemplos.

⚫ Mas como sempre, ainda deixará dúvidas.
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