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As referências ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas - consistem basicamente

na indicação de autor(es), título, edição, local, editora e data de qualquer citação feita

num texto, o que é obrigatório nos trabalhos acadêmicos.

Além de valorizar o embasamento cientí�co de um trabalho tornando-o mais credível, a

padronização das referências facilita pesquisas posteriores e serve para inclusão em

bibliogra�as.

Exemplo:

Exemplo de como fazer uma referência bibliográ�ca

Vamos às regras!

Basicamente aqui está tudo o que você precisa preencher:

https://www.todamateria.com.br/


Elementos que devem ser incluídos em referências bibliográ�cas

1. Nos títulos podemos colocar apenas a primeira palavra ou todas as palavras iniciando

com letra maiúscula, exceto os artigos (de�nidos e inde�nidos) e palavras monossilábicas.

Exemplo:

Exemplo de título com todas ou apenas a primeira palavra em letra maiúscula

2. As referências bibliográ�cas devem ser alinhadas à margem esquerda e a separação

entre uma e outra referência deve ser feita por uma linha em branco de espaço simples.

Pode ser utilizado o sistema numérico ou alfabético.

2.1. Sistema numérico

As referências podem ser apresentadas na ordem em que foram citadas no texto, no

rodapé da página em que conste a citação.



Exemplo:

Exemplo de referência bibliográ�ca no sistema de ordenação numérico

Não pare por aqui. Tem mais textos muito úteis para você:

Citação direta e indireta ABNT: o jeito certo de fazer!

Apud ou citação de citação: como usar corretamente!

Citação de site: como fazer?

2.1. Sistema alfabético

As referências podem ser apresentadas em ordem alfabética, no �m de um capítulo ou

no �m do texto numa lista de referências.

Exemplo:

https://www.todamateria.com.br/citacao-direta-e-indireta/
https://www.todamateria.com.br/apud-ou-citacao-de-citacao/
https://www.todamateria.com.br/citacao-de-site-como-fazer/


3. Quando são citadas obras do mesmo autor (que tenham que ser inseridas uma abaixo

da outra), podemos colocar o nome do autor na primeira referência e, a partir da segunda

referência, substituir o seu nome por um traço com o tamanho de seis espaços.

Exemplo:

Exemplo de referência bibliográ�ca com obras citadas do mesmo autor

Você também pode se interessar por:

Passo a passo para fazer a melhor monogra�a (com dicas valiosas)

Fichamento: como fazer, tipos e modelos

Texto de Divulgação Cientí�ca

Como fazer referências de livros?

Tenha o quadro abaixo sempre à mão, pois ele será a sua base. As alterações que surgirem

vão depender principalmente do número de autores da obra.

https://www.todamateria.com.br/como-fazer-uma-monografia/
https://www.todamateria.com.br/fichamento/
https://www.todamateria.com.br/texto-de-divulgacao-cientifica/


1) Com apenas um autor

Esse você já sabe!

Exemplo:

Exemplo de referência bibliográ�ca com um autor

2) Com até três autores

Se houver mais do que um autor (até três inclusive), a única diferença é que você tem que

colocar os nomes dos autores separados por ponto e vírgula e dar um espaço. Assim:



Regra de referência bibliográ�ca com até três autores

Exemplo:

Exemplo de referência bibliográ�ca com até três autores

3) Com mais de três autores

Se houver mais do que três autores, convém indicar todos, mas como alternativa, é

permitido colocar apenas o nome do primeiro autor seguido da expressão "et al"

(abreviação da expressão em Latim que signi�ca "e outros"). Assim:



Regra de referência bibliográ�ca com mais de três autores

Exemplo:

Exemplo de referência bibliográ�ca com mais de três autores

Como fazer referência de sites?

Depois de colocar o autor e o título, tal como se faz nos livros, você deve acrescentar a

expressão "Disponível em:" e inserir o endereço eletrônico.

De seguida, você deve acrescentar a expressão "Acesso em:" e colocar a data do acesso (a

inserção da hora, minutos e segundos do acesso é opcional). Assim:



Regra de referência bibliográ�ca de site

Exemplo:

Exemplo de referência bibliográ�ca de site

Veja também: Como fazer referência de sites (norma ABNT atualizada)

Dica: ferramenta gratuita para fazer referências online

O MORE: Mecanismo Online para Referências é uma ferramenta que pode automatizar as

referências para você. Basta introduzir lá as informações e ele te dá a referência de acordo

com as normas ABNT. O serviço é gratuito.

Temos certeza de que estes textos podem te ajudar mais ainda:

https://www.todamateria.com.br/referencia-site-abnt/


Normas da ABNT: regras de formatação para trabalhos acadêmicos

Elementos pré-textuais em trabalhos acadêmicos

Como fazer capa de trabalho ABNT (modelo e guia)

Folha de rosto ABNT

Agradecimentos de TCC (modelo pronto e exemplos)

Como fazer um sumário (normas da ABNT)

Bibliogra�a e Referência Bibliográ�ca: Diferença

Você sabe qual a diferença entre referência bibliográ�ca e bibliogra�a?

As referências são o conjunto de obras citadas no texto, enquanto a bibliogra�a é o

conjunto de obras não só citadas, mas também que foram apenas consultadas.

Por isso, tudo o que constar nas referências deve ser incluído na bibliogra�a.
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