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NBR 6023
Informação e documentação –
referências – Elaboração

Prefácio
A ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas – é o
Fórum Nacional de Normalização. As normas
Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos
Comitês Brasileiros (ABNT/CB) e dos Organismos de
Normalização Setorial (ONS), são elaboradas por
Comissões de Estudo (ABNT/CE), formadas por
representantes dos setores envolvidos, delas fazendo
parte: produtos, consumidores e neutros (universidades,
laboratórios e outros).
Os projetos de Norma Brasileira, elaborados no âmbito dos
ABNT/CB e ONS circulam para Consulta
Pública entre os associados da ABNT e demais
interessados. O anexo A desta Norma é de caráter
normativo.

1 Objetivo
1.1 Esta Norma especifica os elementos a serem incluídos
em referências.
1.2 Fixa a ordem dos elementos das referências e
estabelece convenções para transcrição e
apresentação da informação originada do documento
e/ou outras fontes de informação.
1.3 Destina-se a orientar a preparação e compilação de
referências de material utilizado para a produção de
documentos e para inclusão em bibliografias, resumos,
resenhas, recensões e outros.
1.4 Não se aplica às descrições usadas em bibliotecas e
nem as substitui.

2 Referências normativas
As normas relacionadas a seguir contém disposições que, ao serem
citadas neste texto, constituem prescrições para esta Norma. As
edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação.
Como toda norma está sujeita a revisão, recomenda-se àqueles
que realizam acordos com base nesta que verifiquem a
conveniência de se usar a edição mais recente da norma citada a
seguir. A ABNT
possui a informação das normas em vigor em um dado momento.
NBR 6023:1989 – Abreviação de títulos de periódicos e publicações
seriadas – Procedimento
NBR 10520:1992 – Apresentação de citações em documentos –
Procedimento
NBR 10522:1988 – Abreviação na descrição bibliográfica –
Procedimento

3 Definições
Para os efeitos desta Norma, aplicam-se as seguintes
definições:
3.1 autor: Pessoa(s) física(s) responsável(is) pela criação
do conteúdo intelectual ou artístico de um documento.
3.2 autor entidade: Instituição(ões), organização(ões),
empresa(s), comitê(s), comissão(ões), entre outros,
responsável(is) por publicações e que não se distingue
autoria pessoal.
3.3 capítulo, seção ou parte: Divisão de um documento,
numerado ou não.

3 Definições
3.4 documento: Qualquer suporte que contenha informação registrada,
formando uma unidade, que possa servir para consulta, estudo ou prova.
Inclui impressos, manuscritos, registros audiovisuais e sonoros, imagens,
entre outros.
3.5 edição: Todos os exemplares produzidos a partir de um original ou matriz.
Pertencem à mesma edição de uma obra, todas as suas impressões,
reimpressões, tiragens etc., produzidas diretamente ou por outros métodos,
sem modificações, independentemente do período decorrido desde a
primeira publicação.
3.6 editora: Casa publicadora, pessoa(s) ou instituição responsável pela
produção editorial. Conforme o suporte documental, outras denominações
são utilizadas: produtora (para imagens em movimento) gravadora (para
registros sonoros), entre outras.
NOTA – Não confundir com a designação do editor, utilizada para indicar o
responsável intelectual ou científico que atua na reunião de artigos para
uma revista, jornal etc. ou que coordena ou organiza a preparação de
coletâneas.

3 Definições
3.7 monografia: Documento constituído de uma só parte ou de um número
preestabelecido de partes que se complementam.
3.8 publicação seriada: Publicação em qualquer tipo de suporte, editada em unidades
físicas sucessivas, com designações numéricas e/ou cronológicas, e destinada a ser
continuada indefinidamente. As publicações seriadas incluem periódicos, jornais,
publicações anuais (relatórios, anuários etc.), revistas, atas, comunicações de
sociedades, entre outros.
NOTA – Não confundir com “coleção” ou “série editorial”, que são recursos citados pelos
editores ou pelas instituições responsáveis, para reunir conjuntos específicos de
obras que recebem o mesmo tratamento gráfico- editorial (formato, características
visuais e tipográficas, entre outras) e/ou que mantêm correspondência temática entre
si. Uma coleção ou série editorial pode reunir monografias (como, por exemplo,
Coleção Primeiros Passos, Série Nossos Clássicos, Série Literatura Brasileira, Série
Relatórios) ou constituir publicação editada em partes, com objetivo de formar
futuramente uma coleção completa (por exemplo: Série Século XX, Série Bom
Apetite, entre outras).
3.9 referência: Conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados de um
documento, que permite sua identificação individual.

3 Definições
3.10 separata: Publicação de parte de um trabalho (artigo de periódico,
capítulo de livro, colaborações em coletâneas etc.), mantendo exatamente
as mesmas características tipográficas e de formatação da obra original,
que recebe uma capa, com as respectivas informações que a vinculam ao
todo, e a expressão “Separata de” em evidência. As separatas são
utilizadas para distribuição pelo próprio autor da parte, ou pelo editor.
3.11 subtítulo: Informações apresentadas em seguida ao título, visando
esclarecê-lo ou complementa- lo, de acordo com o conteúdo do
documento.
3.12 suplemento: Documento que se adiciona a outro para ampliá-lo ou
aperfeiçoá-lo, sendo sua relação com aquele apenas editorial e não física,
podendo ser editado com periodicidade e/ou numeração própria.
3.13 título: Palavra, expressão ou frase que designa o assunto ou o conteúdo
de um documento.

4 Elementos da referência
A referência é constituída de elementos essenciais e, quando necessário,
acrescida de elementos complementares.
4.1 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.
4.2 Elementos complementares
São as informações que, acrescentadas aos elementos essenciais, permitem
melhor caracterizar os documentos. Em determinados tipos de
documentos, de acordo com o suporte físico, alguns elementos
indicados nesta Norma como complementares podem tornar-se essenciais.
NOTA – Os elementos essenciais e complementares são retirados do próprio
documento. Quando isso não for possível, utilizam-se outras fontes de
informação, indicando-se os dados assim obtidos entre colchetes.

5

localização

A referência pode aparecer:
a) no rodapé;
b) no fim de texto ou de capítulo;
c) em lista de referência;
d) antecedendo resumos, resenhas e
recensões.

6 Regras gerais de apresentação
6.1 Os elementos essenciais e complementares da referência devem ser
apresentados em seqüência padronizada.
6.2 Para compor cada referência, deve-se obedecer à seqüência dos
elementos, conforme apresentados nos modelos de 7.1 a 7.13.
6.3 As referências são alinhadas à margem esquerda e de forma a se
identificar individualmente cada documento.
6.4 A pontuação segue padrões internacionais e deve ser uniforme para todas
as referências. As abreviaturas devem ser conforme a NBR 10522.
6.5 O recurso tipográfico (negrito, grifo ou itálico) utilizado para destacar o
elemento título deve ser uniforme em todas as referências de um mesmo
documento.

7 Modelos de referências
7.1 Monografia no todo
7.1.1 Inclui livro, folheto, trabalho acadêmico (teses, dissertações,
entre outros), manual, guia, catálogo, enciclopédia, dicionário etc.
7.1.2 Os elementos essenciais são: autor(es), título, subtítulo (se
houver), edição, local, editora e data de publicação.
7.1.3 Os elementos complementares são: indicações de outros tipos
de responsabilidade (ilustrador, tradutor, revisor, adaptador,
compilador etc.); informações sobre características físicas do
suporte material, páginas e/ou volumes, ilustrações. Dimensões,
série editorial ou coleção, notas e ISBN ( International Standard
Book Numbering), entre outros.

7 Modelos de referências
EXEMPLOS:
Livro :
GOMES, L.G.F. Novela e sociedade no Brasil. Niterói:
EdUFF,1998, 137 p., 21 cm (Coleção Antropologia e Ciência
Política, 15). Bibliografia: p. 131-132, ISBN 85-228-0268-8.
PERFIL da administração pública paulista. 6. ed. São Paulo:
FUNDAP, 1994. 317 p., 28 cm. Inclui índice. ISBN 85-7285-026-0.

7 Modelos de referências
EXEMPLOS:
Tese :
BARCELOS, M.F.P. Ensaio Tecnológico, bioquímico e sensorial de soja e
guandu enlatados no estádio verde e maturação de colheita. 1998. 160 f.
Tese (Doutorado em Nutrição) – Faculdade de Engenharia de Alimentos,
Universidade Estadual de Campinas, Campinas.
Folheto :
IBICT. Manual de normas de editoração do IBICT. 2. ed. Brasília, DF, 1993. 41 p.

Dicionário :
HOUAISS, A. (Ed.). Novo dicionário Folha Webster’s:
inglês/Português, português/Inglês. Co-editor Ismael Cardim. São Paulo: Folha da
Manhã, 1996. Edição exclusiva para o assinante da Folha de S. Paulo.

7 Modelos de referências
EXEMPLOS:
Guia :
BRASIL: roteiros turísticos, São Paulo: Folha da manhã, 1995. 319 p., it.
(Roteiros turísticos Fiat). Inclui Mapa rodoviário.
Manual :
São Paulo (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Coordenadoria de
Planejamento Ambiental. Estudo de impacto ambiental – EIA, Relatório
de Impacto Ambiental – RIMA: manual de orientação. São Paulo, 1989. 48 p. (Séries
Manuais).
Catálogo :
MUSEU DA IMIGRAÇÃO (São Paulo, SP). Museu da Imigração – S. Paulo: catálogo.
São Paulo, 1997. 16 p.

INSTITUTO MOREIRA SALLES. São Paulo de Vincenzo Pastore: fotografia: de 26 de abril a 3 de
agosto de 1997, Casa de Cultura de poços de Caldas, Poços de Caldas, MG. [S.I.], 1997. 1 folder.
Apoio Ministério da Cultura: Lei Federal de Incentivo à Cultura.
Almanaque :
TORELLY. M. Almanaque para 1949: primeiro semestre ou Almanaque d’A Manhã. Ed. fac-sim.
São Paulo: Studioma: Arquivo do Estado, 1991. (Coleção Almanaques do Barão de Itararé). Contém
iconografia e depoimentos sobre o autor.

7.2 Parte de monografia
7.2.1 Inclui capítulo, volume, fragmento e outras partes de
uma obra, com autor(es) e/ou título próprios.
7.2.2 Os elementos essenciais são: autor(es), título,
subtítulo (se houver) da parte, seguidos da expressão
“In:”, e da referência completa da monografia no todo.
No final da referência, deve-se informar a paginação ou
outra forma de individualizar a parte referenciada.

7.2 Parte de monografia
EXEMPLOS:
Parte de coletânea :
ROMANO, G. Imagens da juventude na era moderna. In:
LEVI, G.; SCHMIDT, J. (Org.). História dos jovens 2: a
época contemporânea. São Paulo: Companhia das Letras,
1996. p. 7-16.
Capítulo de Livro :
SANTOS, F.R. dos. A colonização da terra do Tucujús. In:
História do Amapá, 1º grau. 2. ed. Macapá: Valcan, 1994.
cap. 3, p.15-24.

7.3 Monografia em meio eletrônico
7.3.1 Os Elementos essenciais para referenciar monografias ou partes
de monografias, obtidas em meio legível por computador são:
autor(es), título/subtítulo (da parte e/ou da obra como um todo),
dados da edição, dados da publicação (local, editor, data), nos
mesmos padrões recomendados para os modelos apresentados em
7.1 e 7.2. Em seguida, devem-se acrescentar as informações
relativas à descrição física do meio ou suporte.
7.3.2 Quando se tratar de obras consultadas online, são essenciais as
informações sobre o endereço eletrônico, apresentado entre os
sinais, < >, precedida da expressão “Disponível em:” e a data de
acesso ao documento, precedida da expressão “Acesso em:”.
NOTA – Não se recomenda referenciar material eletrônico de curta
duração nas redes.

7.3 Monografia em meio eletrônico

EXEMPLOS:
Enciclopédia :
KOOGAN, A.; HOUAISS, A. (Ed.). Enciclopédia e dicionário digital 98.
Direção geral de André Koogan Breikmam. São Paulo: Delta: Estadão, 1998.
5 CD-ROM. Produzida por Videolar Multimídia.
Verbete de Dicionário :
POLÍTICA. In: DICIONÁRIO da língua portuguesa. Lisboa: Priberam
Informática,
1998.
Disponível
em:
<http://www.priberam.pt/dlDLPO>. Acesso em: 8 mar. 1999.
Parte de Monografia :
SÃO PAULO (Estado). Secretaria do meio Ambiente. Tratados e
organizações ambientais em matéria de meio ambiente. In:
.
Entendendo o meio ambiente. São Paulo, 1999. v. 1. Disponível em:
<http://www.bdt.org.br/sma/entendendo/atual.htm>. Acesso em: 8 mar.1999.

7.4 Publicação periódica
Inclui a coleção como um todo, fascículo ou número de revista, volume de uma
série, número de jornal, caderno etc. na íntegra, e a matéria existente em
um número, volume ou fascículo de periódico (artigos científicos de
revistas, editoriais, matérias jornalísticas, seções, reportagens etc.).
7.4.1 Publicação periódica como um todo
7.4.1.1 A referência de toda a coleção de um título de periódico é utilizada em
listas de referências e catálogos de obras preparados por livreiros,
bibliotecas ou editoras.
7.4.1.2 Os elementos essenciais são: título, local de publicação, editora, data
de início da coleção e data de encerramento da publicação, se houver.
7.4.1.3 Os elementos complementares são: informações sobre a periodicidade,
mudanças de título ou incorporações de outros títulos, indicação de índices,
ISSN (International Standard Serial Number) etc.

7.4 Publicação periódica
Coleção de Revista :
REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. Rio de Janeiro: IBGE,
1939-.Trimestral. Absorveu Boletim Geográfico do IBGE. Índice
acumulado, 1939-1983. ISSN 0034-723X.
BOLETIM GEOGRÁFICO. Rio
1943-1978.Trimestral.

de

Janeiro:

IBGE,

SÃO PAULO MEDICAL JOURNAL=REVISTA PAULISTA DE
MEDICINA. São Paulo: Associação Paulista de Medicina, 1941
Bimensal. ISSN 0035-0362.

8 - Transcrição dos elementos
Os padrões indicados nesta Norma para apresentação dos elementos que
compõem as referências aplicam-se a todos os tipos de documentos (ver
seção 7).
8.1 Autoria

8.1.1 Autor pessoal
8.1.1.1 Indica(m)-se o(s) autor(es) pelo último sobrenome, em maiúsculas,
seguido do(s) prenome(s) e outros sobrenomes, abreviado(s) ou não. Os
nomes devem ser separados por ponto-e-vírgula, seguido de espaço.
ALVES, Roque de brito. Ciência criminal. Rio de janeiro: Forense,1995.
DAMIÂO, Regina Toledo; HENRIQUES, Antonio. Curso de direito Jurídico. São Paulo: Atlas, 1995.
PASSOS, L. M. M.; FONSECA, A.; CHAVES, M. Alegria de saber: matemática, segunda série, 2,
primeiro grau: livro do professor. São Paulo: Scipione, 1995. 136 p.

8.1.1.2 Quando existirem mais de três autores, indica-se apenas o primeiro, acrescentando-se a
expressão et al.
URANI, A et al. Constituição de uma matriz de contabilidade social para o Brasil. Brasília, DF:
IPEA, 1994.
NOTA – Em casos específicos (projetos de pesquisa científica, indicação de produção científica em
relatórios para órgãos de financiamento etc.), nos quais a menção dos nomes for indispensável
para certificar a autoria, é facultado indicar todos os nomes.
8.1.1.3 Para definição da forma correta de entradas de nomes compostos, estrangeiros etc. devem
ser utilizadas as fontes adequadas (código de catalogação, catálogos de bibliotecas, indicadores,
bibliografia etc.).
8.1.1.4 Quando houver indicação explícita de responsabilidade pelo conjunto da obra, em coletâneas
de vários autores, a entrada deve ser feita pelo nome do responsável, seguida da abreviação, no
singular, do tipo de participação (organizador, compilador, editor, coordenador etc.), entre
parênteses.
FERREIRA, L.P. (Org.). O fonoaudiólogo e a escola. São Paulo: Summus, 1991.
MARCONDES, E.; LIMA. I.N. de (Coord.). N, 4 ed. São Paulo: Sarvier, 1993.
MOORE, W. (Ed.). Construtivismo del movimiento educacional: soluciones. Córdoba, AR.: [s.n.],
1960.
LUJAN, R. P. (comp.). Um presente especial. Tradução Sonia da Silva. 3. ed. São Paulo: Aquariana,
1993. 167 p.

8.1.1.5 Em caso de autoria desconhecida, a entrada é feita pelo título. O termo anônimo não deve ser
usado em substituição ao nome do autor desconhecido.
DIAGNÓSTICO do setor editorial brasileiro. São Paulo: Câmara
Brasileira do Livro, 1993, 64 p.
8.1.1.6 No caso da obra publicada sob pseudônimo, este deve ser adotado na referência.
DINIZ, J. As pupilas do senhor reitor. 15. ed. São Paulo: Ática,
1994. 263 p. (Série Bom Livro).
8.1.1.7 Quando necessário, acrescentam-se outros tipos de responsabilidade logo após o título,
conforme aparecem no documento.
DANTE ALIGHIERI. A divina Comédia. Tradução, prefácio e notas: Hernâni Donato. São Paulo:
Círculo do Livro, [1983]. 344 p.
GOMES, O. O direito de família. Atualização e notas de Humberto
Theodoro Júnior. 11. ed. Rio de janeiro: Forense, 1995. 562 p.
ALBERGARIA, L. Cinco anos sem chover: história de Lino de albergaria. Ilustrações de Paulo Lyra.
12. ed. São Paulo: FTD, 1994.
63 p.
8.1.1.8 Quando existirem mais de três nomes exercendo o mesmo tipo de responsabilidade, aplica-se
o recomendado em 8.1.1.2.

8.1.2 Autor entidade
8.1.2.1 As obras de responsabilidade de entidade (órgãos governamentais, empresas, associações,
congressos, seminários etc.) têm entrada pelo seu próprio nome, por extenso.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR
10520: apresentação de citações em documentos: procedimento. Rio de Janeiro, 1988.
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Catálogo de teses da
Universidade de São Paulo, 1992. São Paulo, 1993. 467 p.
CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO, 10.; 1979 Curitiba.
Anais...Curitiba: Associação Bibliotecária do Paraná, 1979. 3 v.
8.1.2.2 Quando a entidade tem uma denominação genérica, seu nome é procedido pelo nome do
órgão superior, ou pelo nome da jurisdição geográfica à qual pertence.
SÃO PAULO, (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Diretrizes para a política ambiental do
Estado de São Paulo. São Paulo,
1993. 35 p.
BRASIL. Ministério da Justiça. Relatório de Atividades. Brasília, DF, 1993. 28 p.

8.1.2.3 Quando a entidade, vinculada a um órgão maior, tem uma denominação específica que a
identifica, a entrada é feita diretamente pelo seu nome. Em caso de duplicidade de nomes, devese acrescentar no final a unidade geográfica que identifica a jurisdição, entre parênteses.
BIBLIOTECA NACIONAL (Brasil). Relatório da diretoria-geral:
1984. Rio de Janeiro, 1985. 40p.
BIBLIOTECA NACIONAL (Portugal). O 24 de julho de 1833 e a guerra civil de 1829-1834. Lisboa,
1983. 95 p.
8.2 Título e subtítulo
8.2.1 O título e o subtítulo devem ser reproduzidos tal como figuram no documento, separados por
dois pontos.
PASTRO, C. Arte sacra: espaço sagrado hoje. São Paulo: Loyola,
1993. 343 p.
8.2.2 Em títulos e subtítulos demasiadamente longos, podem-se suprimir as últimas palavras, desde
que não seja alterado o sentido. A supressão deve ser indicada por reticências.
GONSALVES, P.E. (Org.). A criança: perguntas e respostas: médicos, psicólogos, professores,
técnicos,dentistas...Prefácio do prof. Dr. Carlos da Silva Lacaz. São Paulo: Cultrix: Ed. da USP,
1971.

8.2.3 Quando o título aparecer em mais de uma língua, registra-se o primeiro. Opcionalmente,
registra- se o segundo ou o que estiver em destaque, separando-o do primeiro pelo sinal de
igualdade (conforme
7.4.1.3, exemplos).
8.2.4 Quando se referenciam periódicos no todo (toda a coleção), ou quando se referencia
integralmente um número ou fascículo, o título deve ser sempre o primeiro elemento da
referência, devendo figurar em letras maiúsculas.

REVISTA BRASILEIRA DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO. São Paulo: FEBAB, 19731992.
8.2.5 No caso de periódico com título genérico, incorpora-se o nome da identidade autora ou editora,
que se vincula ao título por uma preposição entre colchetes.
BOLETIM ESTATÍSTICO [da] Rede Ferroviária Federal. Rio de Janeiro, 1965-. Trimestral.
8.2.6 Quando necessário, abreviam-se os títulos dos periódicos, conforme a NBR 6032.
LEITÃO, D. M. A informação como insumo estratégico. Ci. Inf., Brasília, DF, v. 22, n.2, p. 118-123,
maio/ago. 1989.

8.3 Edição
8.3.1 Quando houver uma indicação de edição, esta deve ser transcrita, utilizando-se abreviaturas
dos numerais ordinais e da palavra “edição”, ambas na forma adotada na língua do documento.
SCHAUM, D. Schaum’s outline of and problems. 5th
York: Schaum Publishing, 1956. 204 p.

ed. New

PEDROSA, I. Da cor à cor inexistente. 6. ed. Rio de Janeiro: L. Cristiano, 1995.219 p.

8.3.2 Indicam-se emendas e acréscimos à edição, de forma abreviada.
FRANÇA, J. L. et al. Manual para normalização de publicações
técnico-científicas. 3. ed. rev. E aum. Belo Horizonte: Ed. da UFMG,
1996.
8.4 Local
8.4.1 O nome do local (cidade) de publicação deve ser indicado tal como figura no documento.
ZANI, R. Beleza, saúde e bem-estar. São Paulo: Saraiva, 1995. 173 p.
8.4.2 No caso de homônimos de cidades, acrescenta-se o nome do estado, do país etc.
Viçosa, AL Viçosa, MG Viçosa, RJ

8.4.3 Quando houver mais de um local para uma só editora, indica-se o primeiro ou mais destacado.
SWOKOWSKI, E. W.; FLORES, V. R. L. F.; MORENO, M. Q. Cálculo de geometria analítica. Tradução
de Alfredo Alves de Faria. Revisão técnica Antonio Pertence Júnior. 2. ed. São Paulo: Makron Books
do Brasil, 1994. 2 v.
NOTA – Na obra: São Paulo – Rio de Janeiro – Lisboa – Bogotá – Buenos Aires – Guatemala – México –
New
York – San Juan – Santiago etc.
8.4.4 Quando a cidade não aprece no documento, mas pode ser identificada, indica-se entre colchetes.
LAZZARIN NETO, S. Cria e recria. [São Paulo]: SDF Editores,
1994. 108 p.
8.4.5 Não dendo possível determinar o local, utiliza-se a expressão Sine Loco, abreviada, entre
colchetes [S.I.].
OS GRANDES clássicos das poesias líricas. [S.I.]: Ex Libris, 1981.
60 f.
KRIEGER, G.; NOVAES, L. A.; FARIA, T. Todos os sócios do presidente. 3. ed. [S.I.]: Scritta, 1992.
195 p.

8.5 Editora
8.5.1 O nome da editora deve ser indicado tal como figura no documento, abreviando-se os prenomes
e suprimindo-se palavras que designam a natureza jurídica ou comercial, desde que sejam
dispensáveis para identificação.
DAGHLIAN, J. Lógica e Álgebra de Boole. 4 ed. São Paulo: Atlas, 1995, 167 p., il., 21 cm,
Bibliografia: p. 166-167. ISBN 85-224-1256-1.
NOTA – Na publicação: Editora Atlas.
LIMA, M. Tem encontro com Deus: Teologia para leigos. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1985.
NOTA – Na publicação: Livraria José Olympio Editora.

8.5.2 Quando houver mais de uma editora, indica-se a que aparecer com maior destaque na página
de rosto. Se os nomes das editoras estiverem com igual destaque, indica-se a primeira. As
demais podem ser também registradas com os respectivos lugares.
ALFONSO-GOLDFARB, Ana Maria; MAIA, Carlos A. (Coord.) História da Ciência: o mapa do
conhecimento. Rio de Janeiro: Expressão e Cultura; São Paulo: EDUSP, 1995. 968 p. (América
500 anos, 2).
FIGUEIREDO, N. M. Metodologias para a promoção do uso da informação: Técnicas aplicadas
particularmente em bibliotecas universitárias e especializadas. São Paulo: Nobel, 1990.
NOTA – Na publicação Nobel e APB.

8.5.3 Quando a editora não é identificada, deve-se indicar a expressão sine nomine, abreviada, entre
colchetes [s.n.].
FRANCO, I. Discursos: de outubro de 1992 a agosto de 1993. Brasília, DF: [s.n.], 1993. 107 p.
8.5.4 Quando o local e o editor não puderem ser identificados na publicação, utilizam-se ambas as
expressões, abreviadas e entre colchetes [S.I.: s.n.].
GONÇALVES, F. B. A história de Mirador. [S.I.: s.n.], 1993.
8.5.5 Quando a editora é a mesma instituição responsável pela autoria e já tiver sido mencionada, não é
indicada.
UNIVERSIDADE FEDERAL DEVIÇOSA. Catálogo de graduação. 1994-1995. Viçosa, MG, 1994. 385 p.

8.6 Data
8.6.1 A data de publicação deve ser indicada em algarismos arábicos.
LEITE, C. B. O século do desempenho. São Paulo: LTr, 1994. 160 p.
8.6.2 Por se tratar de elemento essencial para a referência, sempre deve ser indicada uma data, seja da
publicação, da impressão, do copirraite ou outra.
CIPOLLA, S. Eu e a escola, 2ª série. São Paulo: Paulinas, 1993. 63 p.

8.6.3 Se nenhuma data de publicação, distribuição, copirraite, impressão etc. puder ser determinada,
registra-se uma data aproximada entre colchetes, conforme indicado:
[1971 ou 1972]
um ano ou outro
[1969?]
data provável
[1973]
data certa, não indicada no item [entre 1906 e 1912] use intervalos menores de 20 anos [ca.
1960] data aproximada
[197-]
década certa [197-?] década provável [18--] século certo
[18--?]
século provável

FLORENZANO, E. Dicionário de idéias semelhantes. Rio de Janeiro: Ediouro, [1993]. 383 p.
8.6.4 Caso existam duas datas, ambas podem ser indicadas, desde que seja mencionada a relação
entre elas.
CHAVE bíblica. Brasília, DF: Sociedade Bíblica do Brasil, 1970 (impressão 1994). 511 p.
8.6.5 Nas referências de vários volumes de um documento, produzidos em um período, indicam-se as
datas inicial e final da publicação.
RUCH, G. História geral da civilização: da Antigüidade ao XX
século. Rio de Janeiro: F. Briguiet, 1926-1940. 4 v., il., 19 cm.

8.6.6 Em lista e catálogos, para as coleções de periódicos em curso de publicação, indica-se apenas
a data inicial seguida de hífen e um espaço.
GLOBO RURAL. São Paulo: Rio Gráfica, 1985-. Mensal.
8.6.7 Em caso de publicação periódica, indica-se a data inicial e final do período de edição, quando
se tratar de publicação encerrada.
DESENVOLVIMENTO & CONJUNTURA. Rio de Janeiro: Confederação Nacional da Indústria, 19571968. Mensal.
8.6.8 Os meses devem ser indicados de forma abreviada, no idioma original da publicação. Não se
abreviam palavras de quatro ou menos letras, (anexo A).
ALCARDE, J.C.; RODELLA, A. A. O equivalente em carbonato de cálcio dos corretivos da acidez dos
solos. Scientia Agrícola, Piracicaba, v. 53, n. 2/3, p. 204-210, maio/dez. 1996.
BENNETTON, M. J. Terapia ocupacional e reabilitação psicossocial: uma relação possível. Revista
de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 4, n. 3, p. 11-16, mar.
1993.

8.6.9 Se a publicação indicar, em lugar dos meses, as estações do ano ou as divisões do ano em
trimestres, semestres etc., transcrevem-se os primeiros tais como figuram no documento e
abreviam-se os últimos.
MANSILLA, H. C. F. La controversia entre universalismo y particularismo en la filosofia de la cultura.
Revista Latinoamericana de filosofia, Buenos Aires, v. 24, n. 2, primavera 1998.
FIGUEIREDO, E. Canadá e Antilhas: línguas populares, oralidade e literatura. Gragoatá, Niterói, n. 1,
p. 127-136, 2. sem. 1996.
8.7 Descrição física
8.7.1 Deve-se registrar o número da última página, folha ou coluna de cada seqüência, respeitandose a forma utilizada (letras, algarismos romanos e arábicos).
LUCCI, E. A. Viver e aprender: estudos sociais, 3: exemplar do professor. 3. ed. São Paulo: Saraiva,
1994. 96, 7 p.
FELIPE, J. F. A. Previdência social na prática forense. 4 ed. Rio de
Janeiro: Forense, 1994. viii, 236 p.
JAKUBOVIC, J.; LELLIS, M. Matemática na medida certa, 8. série: livro do professor. 2 ed. São
Paulo: Spcione, 1994. 208, xxi p.

8.7.2 Quando o documento for constituído de apenas uma unidade física, ou seja, um volume, devese indicar o número total de páginas ou folhas seguido da abreviatura “p” ou “f”.
NOTA – A folha é composta de duas páginas: anverso e verso. Alguns trabalhos, como teses e
dissertações, são impressos apenas no anverso e, neste caso, indica-se f.
PIAGET, J. Para onde vai a educação. 7 ed. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1980. 500 p.
TABAK, F. A lei como instrumento de mudança social. Fortaleza: Fundação Waldemar Alcântara,
1993. 17 f.
8.7.3 Quando o documento for publicado em mais de uma unidade física, ou seja, mais de um
volume, deve-se indicar a quantidade de volumes, seguida da abreviatura “v”.
TOURINHO FILHO, F. C. Processo penal, 16. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 1994. 4 v.

8.7.4 Se o número de volumes bibliográficos diferir do número de volumes físicos, deve-se indicar
primeiro o número de volumes bibliográficos, seguido do número de volumes físicos.
SILVA, D. P. Vocabulário jurídico. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense,
1996. 5 v. em 3.
8.7.5 Quando se referenciarem partes de publicações, deve-se mencionar os números das páginas
inicial e final, precedidos da abreviatura “p”, ou indica-se o número do volume, precedido
da abreviatura “v”.
REGO, L. L. B. O desenvolvimento cognitivo e a prontidão para a alfabetização. In: CARRARO, T. N.
(Org.). Aprender pensando. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 1991. p. 31-40.

8.7.6 Quando a publicação não for paginada ou a numeração de páginas for irregular, deve-se indicar
esta característica.
MARQUES, M. P.; LANZELOTTE, R. G. Banco de dados e hipermídia: construindo um meta
modelo para o Projeto Portinari. Rio de Janeiro: PUC, Departamento de Informática, 1993.
Paginação irregular.
SISTEMA de ensino Tamandaré: sargentos do Exército e da Aeronáutica. [Rio de Janeiro]:
Colégio Curso Tamandaré, 1993. Não paginado.
8.8 Ilustrações
Indicam-se as ilustrações de qualquer natureza pela abreviatura “il.”; para ilustrações coloridas, usar
“il.color.”.
CESAR, A. M. A bala e a mitra. Recife: Bagaço, 1994. 267 p., il. AZEVEDO, M. R. de. Viva vida:
estudos sociais, 4. São Paulo: FTD, 1994. 194 p., il. Color.
BATISTA, Z.; BATISTA, N. O foguete do Guido. Ilustrações de Marilda Castanha. São Paulo: Ed. do
Brasil, 1992. 15 p., principalmente il. Color.
CHUEIRE, C. Marca angelical. Ilustração Luciane Fadel. Petrópolis: Vozes, 1994. 18 p., somente II.,
20 cm. ISBN 85-326-1087-0.

8.9 Dimensões
Em listas de referências, se necessário, pode-se indicar a altura do documento em centímetros e, em caso
de formatos excepcionais, também a largura. Em ambos os casos, deve-se aproximar as frações ao
centímetro seguinte, com exceção de documentos tridimensionais, cujas medidas devem ser dadas com
exatidão (conforme 7.12.2).
DURAN, J.J. Iluminação para vídeo e cinema. São Paulo: [s.n.], 1993. 126 p., 21 cm.
CHEMELLO, T. Lãs, linhas e retalhos. 3. ed. São Paulo: Global, 1993. 61 p., il., 16 cmx23 cm.
8.10 Séries e coleções
Após todas as indicações sobre os aspectos físicos, podem ser incluídas as notas relativas a séries e/ou
coleções. Indicam-se os títulos das séries e coleções e sua remuneração tal como figuram no
documento, entre parênteses.

ARBEX JUNIOR, J. Nacionalismo: o desafio à nova ordem pós- socialista. São Paulo: Scipione, 1993. 104
p., il., 23 cm. (História em aberto).
CARVALHO, M. Guia prático do alfabetizador. São Paulo: Ática, 1994. 95 p., 21 cm. (Princípios, 243).
MIGLIORI, R. Paradigmas e educação. São Paulo: Aquariana, 1993. 20 p., 23 cm. (Visão do futuro, v.
1).
AMARAL SOBRINHO, J. Ensino fundamental: gastos da União e do MEC em 1991: tendências, Brasília,
DF: IPEA, 1994, 8 p. (Texto para discussão, n. 31).

8.11 Notas
Sempre que necessário à identificação da obra, podem ser incluídas notas com informações
complementares, ao
final da referência, sem destaque tipográfico.
8.11.1 Em documentos traduzidos, pode-se indicar o título no idioma original, quando mencionado.
CARRUTH, J. A nova casa do Bebeto. Desenhos de Tony Hutchings. Tradução Ruth Rocha. São
Paulo: Círculo do Livro, 1993. 21 p. Título original: Moving house.
8.11.2 No caso de tradução feita com base em outra tradução, indica-se, além da língua do texto traduzido, a
do texto original.
SAADI. O jardim das rosas... Tradução de Aurélio Buarque de Holanda. Rio de Janeiro: J. Olympio,
1944. 124 p., il. (Coleção Rubaiyat). Versão francesa de: Franz Toussaint. Original árabe.
MANDINO, O. A universidade do sucesso. Tradução de Eugenia Loureiro. 6. ed. Rio de Janeiro: Record,
1994. 562 p., 21 cm. Título original: The university of success.
8.11.3 As separatas, reimpressões etc. devem ser transcritas como figuram na publicação.
MAKAU, A. B. Esperanza de la educacion hoy. Lisboa: J. Piaget, 1962. Separata de: MOORE, W. (Ed.).
Construtivismo del movimiento educacional: soluciones. Córdoba, AR: [s.n.], 1960. p. 309-340.
LION, M. F.; ANDRADE, J. Drogas cardiovasculares e gravidez. Separata de: Arquivos Brasileiros de
Cardiologia, São Paulo, v. 37, n. 2, p. 125-127, 1981.

8.11.4 Nas dissertações, teses e/ou outros trabalhos acadêmicos devem ser indicados em nota o tipo de
documento, (monografia, dissertação, tese etc.), o grau, a vinculação acadêmica, local e a data da
defesa, mencionada na folha de aprovação (se houver).
MORGADO, M. L. O. Reimplante dentário. 1990.51 f. Monografia (Especialização) – Faculdade de
Odontologia, Universidade Camilo Castelo Branco, São Paulo, 1990.

ARAUJO, U. A. M. Máscaras inteiriças Tukúna: possibilidades de estudo de artefatos e museu para
conhecimento do universo indígena 1985. 102 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais)-Fundação
Escola de Sociologia e Política de São Paulo, São Paulo. 1986.
8.11.5 Outras notas podem ser incluídas, desde que sejam importantes para a identificação e
localização de fontes de pesquisa.
LAURENTI, R. Mortalidade pré-natal. São Paulo: Centro Brasileiro de Classificação de Doenças,
1978. Mimeografado.
MARINS, J. L. C. Massa calcificada da naso-faringe. Radiologia Brasileira, São Paulo, n. 23, 1991. No
prelo.
MALAGRINO, W. et al. Estudos Preliminares sobre os efeitos de baixas concentrações de detergentes
amiônicos na formação do brisso em Branchidotas solisianus. 1985. Trabalho apresentado ao
13º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental. Maceió, 1985. Não publicado.

ZILBERMAN, R. A leitura e o ensino da literatura. São Paulo: Contexto, 1988. 146 p. Recensão
de: SILVA, E. T. Ci. Inf., Brasília, DF, v. 17, n. 2, jul./dez. 1988.
MATSUDA, C. T. Cometas: do mito à Ciência. São Paulo: ícone, 1986. Resenha de: SANTOS, P. M.
Cometa: divindade momentânea ou bola de gelo sujo? Ciência Hoje, São Paulo, v. 5, n. 30, p.
20, abr. 1987.
HOLANDA, S. B. Caminhos e fronteiras. 3. ed. São Paulo: Companhia das letras, 1994. 301 p., il.,
21 cm. Inclui índice. ISBN 85-7164-411-x.
PELOSI, T. O caminho das cordas. Rio de Janeiro: Anais, 1993. 158 p., il., 21 cm. Bibliografia: p.
115-158.
TRINGALI, D. Escolas literárias. São Paulo: Musa, 1994. 246 p., 21 cm. Inclui bibliografias.
RESPRIN: comprimidos. Responsável técnico Delosmar R. Bastos. São José dos Campos: Johnson
& Johnson, 1997. Bula de remédio.
CARDIM, M. S. Constitui o ensino de 2º grau regular noturno uma verdadeira educação de
adulto? Curitiba: Universidade Federal do Paraná, Setor de Educação, 1984. 3 microfichas.
Redução de 1:24.000.

9 Ordenação das referências
As referências dos documentos citados devem ser ordenadas de acordo com o sistema utilizado para citação
no texto (conforme NBR 10520). Os mais utilizados em trabalhos técnicos e científicos são: numérico
(ordem de citação no texto) e alfabético (sistema autor-data). Algumas obras, de cunho histórico ou
geográfico podem apresentar a ordenação das preferências por datas (cronológico) ou por locais
(geográfico).
9.1 Sistema numérico
Se for utilizado o sistema numérico no texto, as referências devem seguir a mesma ordem numérica
crescente.

1 CRETELLA JÚNIOR, J. Do impeachment no direito brasileiro. [São Paulo]: R. dos Tribunais, 1992. p. 107.
8 BOLETIM ESTATÍSTICO [da] Rede Ferroviária Federal. Rio de
Janeiro, 1965. p. 20.
NOTA – No texto, as chamadas das referências são indicadas por algarismos:
...de acordo com as novas tendências da jurisprudência brasileira1 , é facultado ao magistrado decidir sobre a
matéria...
...todos os índices coletados para a região escolhida foram analisados minuciosamente2 ...

9.2 Sistema Alfabético
9.2.1 Se for utilizado o sistema alfabético, as referências devem ser reunidas no final do capítulo, do
artigo ou do trabalho, em uma única ordem alfabética. As chamadas no texto devem obedecer à
forma adotada na referência.
BOLETIM ESTATÌSTICO [da] Rede Ferroviária Federal. Rio de Janeiro, 1965. p. 20.
CRETELLA JÚNIOR, J. Do impeachment no direito brasileiro. [São Paulo]: R. dos Tribunais, 1992. p.
107.
NOTA – No texto, as chamadas das referências são indicadas como segue:
...de acordo com as novas tendências da jurisprudência brasileira (CRETELLA JÚNIOR, 1992, p.
107), é facultado ao magistrado decidir sobre a matéria...

...todos os índices coletados para a região escolhida foram analisados minuciosamente. (BOLETIM
ESTATÍSTICO, 1965, p. 20)...
9.2.2 Eventualmente, o(s) nome(s) do(s) autor(es) de várias obras referenciadas
sucessivamente pode(m) ser substituído(s), nas referências seguintes à primeira, por um traço e
ponto (equivalente a sei espaços).

9.2.3 Além do nome do autor, o título de várias edições de um documento referenciado
sucessivamente também pode ser substituído por um traço nas referências seguintes à
primeira (conforme 9.2.2).

FREYRE, G. Casa grande & senzala: formação da família brasileira sob regime de economia
patriarcal. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1943.2 v.
_. Sobrados e mocambos: decadência do patriarcado rural no Brasil. São Paulo: Ed. Nacional,
1936.

_. Sobrados e mocambos: decadência do patriarcado rural no Brasil. São Paulo: Ed. Nacional,
1936.
9.2.3 Além do nome do autor, o título de várias edições de um documento referenciado
sucessivamente também pode ser substituído por um traço nas referências seguintes à
primeira (conforme 9.2.2).
FREYRE, G. Sobrados e mocambos: decadência do patriarcado rural no Brasil. São Paulo: Ed.
Nacional, 1936. 405 p.
.

. 2. ed. São Paulo: Ed. Nacional, 1938. 410 p.

