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Documentação – Referências – Elaboração. 

 

 

A ABNT NBR 6023, de referências, foi atualizada e a nova norma já está 

em vigor desde o dia 14/11/2018.  

A nova versão da norma está mais robusta, com 74 páginas, enquanto a 

anterior de 2002 continha apenas 24. Abaixo, em destaque algumas mudanças 

significativas. Salienta-se que este documento não dispensa a consulta a norma 

na íntegra.  

 

AUTORES: uma mudança muito importante nessa nova versão da norma é 

o item 8.1.1.2, transcrito abaixo na íntegra:  

 

“8.1.1.2 Quando houver quatro ou mais autores, convém indicar todos. Permite-

se que se indique apenas o primeiro, seguido da expressão et al.” 

 

Exemplo 1: URANI, A. et al. Constituição de uma matriz de contabilidade 

social para o Brasil. Brasília, DF: IPEA, 1994. 

 

Exemplo 2: TAYLOR, Robert; LEVINE, Denis; MARCELLIN-LITTLE, Denis; 

MILLIS, Darryl. Reabilitação e fisioterapia na prática de pequenos animais. 

São Paulo: Roca, 2008. 

 

 

AUTORES ENTIDADE:  as obras de entidades, que antes precisavam indicar a 

autoria obrigatoriamente por extenso, agora podem ser tratadas pela forma 

conhecida ou como está grafado no documento, por extenso ou abreviada. 

 

Exemplo: IBGE. Amparo: região sudeste do Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: 

IBGE, 1983. 

 

 

SUBLINHADO: Não há mais menção ao sublinhado para substituir autores 

repetidos.  

 

APRESENTAÇÃO: as referências devem ser elaboradas em espaço 

simples, alinhadas à margem esquerda do texto e separadas entre si por 

uma linha em branco de espaço simples (norma antiga: antes eram 

separadas entre si por espaço duplo). 

 

 



 

INDICAÇÃO DE LINKS: não há mais a utilização dos sinais <  > para 

mencionar os links.  

 

Exemplo: CONSOLI, R. A. G. B.; OLIVEIRA, R. L. Principais mosquitos de 

importância sanitária no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 1994. 

Disponível em: http://www.fiocruz.br/editora/media/05-PMISB.pdf. Acesso em: 4 

set. 2009. 

 

 

A VOLTA DOS ITÁLICOS: na versão anterior da norma, não se utilizavam 

itálicos para as expressões como In: que indica parte de uma obra, ou et 

al. para indicação de mais de 4 autores. Isso foi revisto e agora as 

expressões são em itálico. Veja exemplos: 

 

Exemplo 1: SANTOS, F. R. A colonização da terra do Tucujús. In: SANTOS, F. 

R. História do Amapá. 2. ed. Macapá: Valcan, 1994. p. 15-24. 

 

Exemplo 2: DANTAS, José Alves et al. Regulação da auditoria em sistemas 

bancários: análise do cenário internacional e fatores determinantes. Revista 

Contabilidade & Finanças, São Paulo, v. 25, n. 64, p. 7-18, jan./abr. 2014. 

DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S1519-70772014000100002. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-

70772014000100002&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 20 maio 2014. 

 

ATENÇÃO: DOI não é um elemento essencial, portanto sua indicação é 

opcional. 

 

 

EVENTOS: foi adicionado colchetes nas reticências que indicam anais.  

 

BRAYNER, A. R. A.; MEDEIROS, C. B. Incorporação do tempo em SGBD 

orientado a objetos. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE BANCO DE DADOS, 9., 

1994, São Paulo. Anais [...]. São Paulo: USP, 1994. p. 16-29. 
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