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Referências NBR 6023 - ABNT/2002
1 O que é referência
Conjunto de elementos descritivos que permite a identificação de
publicações, no todo ou em parte. A referência é constituída de elementos
essenciais e, quando necessário, acrescida de elementos complementares.
1.1 Elementos essenciais:
São as informações indispensáveis à identificação do documento. Os
elementos essenciais estão estritamente vinculados ao suporte documental e
variam, portanto, conforme o tipo.
Os elementos essenciais são:
Autor. Título. Edição. Local: Editora, Data.
Obs. : Quando no documento não constar data, indicar uma das datas
prováveis:
[2001?]
[200-]
[20--]
[2002]

para data provável
para década certa
para século certo
para data certa, não indicada no documento

1.2 Elementos complementares
São as informações que, acrescentadas aos elementos essenciais,
permitem melhor caracterizar os documentos.
2

Apresentação de Referências

2.1 Monografia no todo
Inclui livro (manual, guia, catálogo, enciclopédia, dicionário, etc.) e trabalhos
acadêmicos (teses, dissertações, entre outros)
2.1.1

Livro no todo - Formato

SOBRENOME, Prenome do autor. Título: subtítulo. Edição. Local de publicação:
Editora,Data de Publicação. Nº de páginas ou volumes.
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Exemplos:
•

Referência com um autor:

GUYTON, Arthur C. Fisiologia humana. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 1998. 564 p.
• Com dois autores:
DÂNGELO, José Geraldo; FATTINI, Carlo Américo. Anatomia humana básica.
São Paulo: Atheneu, 2000. 395 p.
•

Com três autores:

VIEIRA, Enio Cardillo; GAZZINELLI, Giovanni; MARES-GUIA, Marcos.
Bioquímica celular e biologia molecular. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 1999.
360 p.
•

Com mais de três autores:

JANEWAY, Charles A. et al. Imunobiologia: o sistema imunológico na saúde e
na doença. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. 634 p.
•

Sem autor:

ECONOMIA política e seguridade social: uma contribuição à crítica (coletânea
de textos). [S.l.]: ANFIP, 1999. 152 p.
•

Sem local e data provável

HENRY, O. et al. Quatro contos. [S.l.]: Objetivo, [2000?]. 77 p.
•

Sem editora:

HOLZMANN, Epaminondas. Cinco histórias convergentes. Curitiba: [s.n.],
1966. 355 p.
•

Sem editora e sem local:

CAMÕES, Luís de. Os Lusíadas. [S.l.: s.n.], 1970. 673 p.
•

Com

organizador, coordenador, editor, compilador, adaptador:

ZAHA, Arnaldo (Coord.). Biologia molecular básica. 3. ed. Porto Alegre:
Mercado Aberto, 2001. 336 p.
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•

Entrada

por entidade coletiva:

BRASIL. Ministério da Saúde. Guia de controle de hanseníase. Brasília, DF,
1994. 156 p.

2.1.2 Capítulo do livro com autoria própria - Formato

AUTOR do capítulo.Título do capítulo referenciado. In: AUTOR do livro. Título do
livro. Edição. Local de publicação: Editora, Data de publicação. Número do
volume, número do capítulo, e/ou pág. inicial-final do capítulo refenciado.
Exemplo:
FERREIRA, Henrique B. Compactação do material genético. In: ZAHA, Arnaldo
(Coord.). Biologia molecular básica. 3. ed. Porto Alegre: Mercado Aberto,
2001. p. 237-254.
2.2 Publicação periódica
Inclui a coleção como um todo , fascículo ou número de revista, número de
jornal e a matéria existente em um número, volume ou fascículo de periódico
(artigos científicos de revistas, matérias jornalísticas, seções, reportagens, etc.)
2.2.1 Publicação em fascículo (revista, jornal ou outro material que tenha
periodicidade ) - Formato

TÍTULO DO PERIÓDICO. Local de publicação: Editora, ano, volume, número, mês
abreviado. Data.
Exemplo de revista no todo:
ENSINO SUPERIOR. São Paulo: Segmento, ano 5, n. 54, mar. 2003.
2.2.2 Artigo de revista com autor

-

Formato

AUTOR do artigo. Título do artigo. Título da revista, Local da publicação, ano, volume,
Exemplo de artigo de revista com autor:
número, página inicial e final do artigo, mês abreviado. Data.
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Exemplos:
•

Artigo de revista com autor:

SANTOS, Aline Faye; RAMOS, Priscila. Boa forma no trabalho. Vida e Saúde,
São Paulo, ano 65, n. 5, p. 12-15, maio 2003.
•

Artigo de revista sem autor

PARQUE tecnológico: o novo habitat da inovação. Minas faz Ciências, Belo
Horizonte, n. 11, p. 18-19, jun./ago. 2002.
•

Jornal no todo:

ESTADO DE MINAS. Belo Horizonte: Associados, 3 abr. 2003.
•

Artigo de jornal com autor:

CHOUCAIR, Geórgea. Lula quer G-7 contra a fome. Estado de Minas, Belo
Horizonte, 4 maio 2003. Política, p. 3.
•

Artigo de jornal sem autor:

EPIDEMIA de cólera ameaça sul do Iraque. Folha de São Paulo, São Paulo, 8
maio 2003. Folha Mundo, p. A13.
2.3

Materiais Especiais
Inclui fita de vídeo, CD-ROM, DVD, videocassete entre outros.

Exemplo:
•

Referência de fita de vídeo:

REPRODUÇÃO humana. São Paulo: Encyclopaedia Britannica do Brasil, 1997.
1 fita de vídeo (26 min), VHS, son., col.
2.4 Documento eletrônico
É aquele existente em formato eletrônico acessível por computador. A
referenciação do documento eletrônico deve incluir os dados comumente usados
para os documentos convencionais, acrescentado-se os dados específicos que
possibilitem sua localização e recuperação, como por exemplo, o endereço
eletrônico.
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Exemplo:
•

Referência de CD-ROM:

KINDERSLEY, Dorling. O corpo humano 2.0. São Paulo: Globo, 1997. 1 CDROM.
•

Artigo de revista em formato eletrônico - Formato
AUTOR. Título do artigo. Título da publicação. Local, v.
<Endereço eletrônico>. Acesso em: dia mês ano.

, n.

, ano. Disponível em:

Exemplo de artigo de revista online com autor:
COUTINHO, Carolina. Reciclagem: juntou a fome com a vontade de catar.
Revista Ecologia e Desenvolvimento, Rio de Janeiro, ano 12, n. 104, 2002.
Disponível em:
<http://www.uol.com.br/ecologia/pesquisapublic/ecologia/ecologia_104_09.htm>.Acesso em: 12 maio 2003.
Exemplo de artigo de jornal online sem autor:
VIRUS da Sars demora para sofrer mutação, diz pesquisa. Folha Online, São
Paulo, 9 maio 2003. Disponível em:
<http:www1.folha.uol.com.br/folha/ciência/ult306u9074.shtml>. Acesso em: 12
maio 2003.

2.5 Eventos
Conjunto de documentos reunidos num produto final do próprio evento (atas,
anais, resultados, congressos, entre outros)
• Eventos – Formato
NOME DO EVENTO, número, ano, local de realização (cidade).Título... subtítulo da
publicação. Local de publicação (cidade): Editora, data de publicação. Número de
páginas ou volume.
Exemplo:
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CONGRESSO LATINO–AMERICANO DE BIBLIOTECONOMIA E
DOCUMENTAÇÃO, 1., 1980, Salvador. Anais... Salvador: FEBAB, 1980. 350 p.
•

Trabalhos apresentados em congresso ou outro evento
AUTOR DO TRABALHO. Título: subtítulo. In: NOME DO EVENTO, número, ano, local de
realização. Título da publicação...subtítulo. Local de publicação (cidade): Editora, data.
Páginas inicial-final do trabalho.

Exemplo:
CANÇADO, Agenor Lopes. Toxicomanias de substituição. In: CONGRESSO
FARMACÊUTICO E BIOQUíMICO PAN-AMERICANO, 3., 1954, São Paulo.
Anais...São Paulo: Federação das Associações de Farmacêuticos do Brasil,
1958. p. 259-300.

3 Informações Complementares
3.1 As referências são digitadas na margem esquerda usando-se espaço
simples (um) entre as linhas e espaço duplo para separar as referências entre si.
3.2 Na ordenação das referências bibliográficas a mais usada é a alfabética.
Incluem-se numa lista de referência todos os tipos de documentos consultados,
não se levando em conta a natureza dos mesmos.
Exemplo:
SUPER INTERESSANTE. São Paulo: Abril, n. 17, jun. 2002.
WERNECK, Hamilton. Ousadia de pensar. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. 104 p.
______. Se a boa escola é a que reprova, o bom hospital é o que mata. 8.
ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. 101 p.
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4 Abreviaturas usadas na referência:
Adaptador
Ano
Capítulo
Compilador

= (Adapt.)
= ano
= cap.
= (Comp.)

Coordenador =
5ª edição
=
Editor
=
Dentro
=

(Coord.)
5. ed.
(Ed.)
In:

E outros
= et al.
Número
= n.
Organizador = (Org.)
Página
= p.

Sem local
= [S.l.]
Sem editora = [s.n.]
Volume
= v.
Sem local e sem
editora = [S.l.: s.n.]

4.1 Abreviatura dos meses:
janeiro = jan.
fevereiro = fev.
março = mar.
abril
= abr.

maio = maio
junho = jun.
julho = jul.
agosto = ago.

setembro
outubro
novembro
dezembro

= set.
= out.
= nov.
= dez.

MAIORES DETALHES SOBRE ESSA NORMA VOCÊ ENCONTRA AQUI !!!

