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1 Apresentação 

 

NBR 10520/2002 Informação e documentação – citações em documentos – 

apresentação, especifica as características exigíveis para apresentação de citações em 

documentos. 

Citação trata-se de menções no texto de informações extraídas de outras 

fontes.  

As citações podem aparecer no corpo texto ou em notas de rodapé. Nas 

citações, as chamadas pelo sobrenome do autor, pela instituição responsável ou 

título incluído na sentença devem ser em letras maiúsculas e minúsculas e, quando 

estiverem entre parênteses, devem ser em letras maiúsculas. As citações 

mencionadas no texto devem, obrigatoriamente, seguir a mesma forma de entrada 

utilizada nas Referências no final do trabalho e/ou em Notas de Rodapé.  

 

1.1 Citação Direta  

 

É a transcrição textual (reprodução integral) de parte da obra do autor 

consultado. Nas citações diretas especificar no texto a(s) página(s), volume(s), 

tomo(s) ou seção(ões) da fonte consultada, após a data separada por vírgula e 

precedida pelo termo que o caracteriza, de forma abreviada, conforme exemplo a 

seguir.  

 

Exemplos:  

 

Conforme exemplo acima, as citações diretas de até 3 linhas devem estar 

contidas entre aspas duplas. As aspas simples são utilizadas para indicar citação 

no interior da citação.  

De acordo com Rissardi Júnior e Shikida (2008, p. 456) “as usinas podem 

ser totalmente automatizadas, utilizando-se desta tecnologia para controlar os 

processos de cozimento de açúcar [...]”.  

ou 

“A informação é um recurso efetivo e inexorável para as prefeituras e 

municípios” (REZENDE, 2007, p. 508).  
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As citações diretas com mais de 3 linhas, por sua vez, devem ser 

destacadas com recuo de 4 cm da margem esquerda, com letra menor que a do 

texto utilizado e sem as aspas.  

 

Exemplos:  

 

O risco para a saúde geral e para a expectativa de vida de uma 
doença periodontal existente há anos é consideravelmente maior do 
que o risco de uma anestesia bem aplicada. Uma anestesia inalatória 
e com cateter de veia possibilita um bom controle da anestesia, 
inclusive no caso de gatos com doenças anteriores, tais como 
defeitos nas válvulas do coração, dilatação do coração, lesões no 
fígado e rins (EICKHOFF, 2011, p. 61).  

 

  

De acordo com Souza et al. (2007, p. 827): 

O limite de quantificação foi estabelecido como a concentração 
abaixo da qual o método não pôde operar com exatidão e precisão 
aceitáveis. O limite de detecção foi a menor concentração detectada 
nas amostras adicionadas, mas não necessariamente quantificada, 
distinguida de zero (sinal/ruído ≥ 3). 
 

 

1.2 Citação Indireta 

 

É o texto criado com base na obra de autor consultado, em que se reproduz o 

conteúdo e ideias do documento original; dispensa o uso de aspas duplas. Nas 

citações indiretas, a indicação da(s) página(s) consultada(s) é opcional.  

 

Exemplos:  

A gestão de dados e informações compreende as atividades de guarda e 

recuperação de dados, níveis e controle de acesso das informações (NORTON, 

1996).  

ou 

Se o objetivo for voltado para a formação da cidadania, o enfoque 

englobará a função social e o desenvolvimento de atitudes e valores 

(RATCLIFFE; GRACE, 2003). 
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1.3 Citação de Citação 

 

É a citação direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao 

documento original. Indicar, no texto, o sobrenome do(s) autor(es) do documento 

não consultado, seguido da data, da expressão latina apud (citado por) e do 

sobrenome do(s) autor(es) do documento consultado e data.  

 

Exemplo:  

 

 

 Incluir a citação da obra consultada nas Referências. 

 

 

 Mencionar, na página que fez a citação de citação em nota de rodapé, a 

referência do trabalho não consultado.  

 

 

 

Este tipo de citação só deverá ser utilizado nos casos em que o documento 

original não foi recuperado (documentos muito antigos, dados insuficientes para a 

localização do material, etc.).  

 

 

No texto:  

De acordo com Luft1 (1951, p. 23-25 apud BAGNO, 2004, p. 63) um ensino 

gramaticalista abafa justamente os telnetos naturais, incute insegurança na 

linguagem, gera aversão ao estudo do idioma. 

BAGNO, M. Preconceito linguístico: o que é, como se faz. São Paulo: 
Loyola, 2004. 186 p. 

 

Em nota de rodapé: 

_______________________________ 

1 LUFT, L. A sentinela. São Paulo: Siciliano, 1951. 163 p.  
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1.4  Citação de Fontes Informais 

 

São consideradas fontes informais (informação verbal, pessoal, trabalhos em 

fase de elaboração ou não consultados diretamente). Estas citações são 

observações ou esclarecimentos inseridas pelo autor do trabalho em nota de 

rodapé.  

 

Exemplo:  

 

 

1.4.1 Informação verbal  

 

Quando se tratar de dados obtidos por informação verbal (palestras, debates, 

comunicações, seminários, congressos, etc...) não publicados indicar entre 

parênteses a expressão (informação verbal), mencionando-se os dados disponíveis 

somente em nota de rodapé.  

 

Exemplo:  

No texto:  

Ferreira (2014)1 afirma que as bibliotecas universitárias passam por 

transformações decorrentes das tecnologias de informação e comunicação 

(informação verbal). 

 

Em nota de rodapé: 

 ___________________________  

1Informação fornecida por Ferreira durante o XVIII Seminário Nacional de Bibliotecas 
Universitárias, Belo Horizonte, 2014.  

No texto:  

O novo medicamento estará disponível até o final deste semestre 

(informação verbal)1 .  

Em nota de rodapé: 

 ___________________________  

1Notícia fornecida por John A. Smith no Congresso de Engenharia Genética, em Londres, 
em outubro de 2001.  
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1.4.2 Informação pessoal 

 

Indicar entre parênteses a expressão (informação pessoal) para dados 

obtidos de comunicações pessoais, correspondências pessoais (postal ou e-mail), 

mencionando-se os dados disponíveis em nota de rodapé.  

 

Exemplo:  

             

 

1.4.3 Em fase de impressão 

 

Devem ser citados normalmente e quando mencionadas nas Referências 

colocar a expressão ‘No prelo’.  

 

Exemplo:  

 
 

1.4.4 Citações de Website 

 

O endereço eletrônico é indicado nas referências. No texto, a citação é 

referente ao autor ou ao título do trabalho quando este não tiver autor. 

 

 

 

 

 

No texto:  

Bruckman citou a utilização [...] (informação pessoal) 1 .  

 

Em nota de rodapé: 

__________________________  

1BRUCKMAN, A. S. Moose crossing proposal. Mensagem recebida por 
mediamo@media.mit.edu em 10 fev. 2002.  

CLEMENTE, Elvo. Poetas rio-grandenses. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002. No 
prelo.  
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Exemplo:  

 

 

 

 

1.5 Destaque e Supressões no Texto 

 

Devem ser indicadas as supressões, interpolações, comentários, ênfase ou 

destaque do seguinte modo: 

 

1.5.1 Supressões 

 

Reticências dentro de colchetes [...] podem aparecer no início, no meio ou no 

fim do parágrafo e/ou frase. 

 

 

No texto:  

“Reprodução é a multiplicação da espécie pelo acasalamento ou pela 

inseminação artificial” (REPRODUÇÃO..., 2017) 

 

Nas referências: 

REPRODUÇÃO de bovinos leiteiros. Disponível 
em:<http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/recursos/Reprod_AnimID-
7XT4FtLDun.pdf>. Acesso em: 01 jun. 2017. 

No texto: 

“[...] a manifestação da CCP deverá ser submetida à deliberação da CPG.” 

(UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2013). 

 

Nas referências: 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Resolução nº6542, de 18 de abril de 2013. 
Baixa o Regimento de Pós-Graduação da Universidade de São Paulo. Diário 
Oficial [do] Estado de São Paulo, 20 abr. 2013. Disponível 
em:<http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-6542-de-18-de-abril>. 
Acesso em: 08 jun. 2015. 
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Exemplo: 

 

 

1.5.2 Interpolações 

 

Acréscimos, explicações ou comentários devem aparecer entre colchetes [ ]. 

 

Exemplo: 

 

 

1.5.3 Ênfase ou destaque: grifo ou negrito ou itálico.  

 

Para enfatizar trechos da citação, deve-se destacá-los indicando esta 

alteração com a expressão ‘grifo nosso’ entre parênteses, após a chamada da 

citação, ou ‘grifo do autor’, caso o destaque já faça parte da obra consultada. 

 

Exemplo: 

 

 

 

 

“[...] essa constatação ele a põe na base e no início de todas as suas 

argumentações, em resposta às mais variadas interrogações ou situações [...]” 

(RAMOS, 1984, p. 48) 

“não se mova [como se isso fosse possível] faça de conta que está morta” 

(CLARAC; BANNIN, 1985, p. 72) 

“[...] b) desejo de criar uma literatura independente, diversa, de vez que, 

aparecendo o classicismo como manifestação de passado colonial [...]” 

(CANDIDO, 1993, v. 2, p. 12, grifo do autor). 

  “[...] para que não tenha lugar a producção de degenerados, quer physicos 

quer moraes, misérias, verdadeiras ameaças à sociedade” (SOUTO, 1916, p. 

46, grifo nosso). 
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1.5.4 Tradução feita pelo autor 

 

Quando a citação incluir texto traduzido pelo autor da obra consultada, deve-

se incluir, após a chamada da citação, a expressão ‘tradução nossa’, entre 

parênteses. 

 

Exemplo: 

 

 

1.6 Notas de rodapé 

 

São indicações, observações, esclarecimentos ou aditamentos ao texto cujas 

inclusões no texto são feitas pelo autor, tradutor ou editor do trabalho, podendo 

também aparecer na margem esquerda ou direita da mancha gráfica.  

As notas devem ser digitadas dentro das margens ficando separadas do texto 

por um espaço simples de entre as linhas e por filete de 5 cm, a partir da margem 

esquerda. Devem ser alinhadas a partir da segunda linha da mesma nota, abaixo da 

primeira letra da primeira palavra, de forma a destacar o expoente, sem espaço 

entre elas e com fonte menor.  

A numeração das notas é feita por algarismos arábicos, devendo ter 

numeração única e consecutiva para cada capítulo ou parte.  

As notas de rodapé podem ser: 

 

 Notas de referência – indicam fontes consultadas ou remetem para outras 

partes da obra onde o assunto foi abordado. 

 

 

 

 

 

“Ao fazê-lo pode estar envolto em culpa, perversão, ódio de si mesmo [...] 

pode julgar-se pecador e identificar-se com o seu pecado” (RAHNER, 1962, v. 

4, p. 463, tradução nossa). 
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Exemplo:  

 

 Notas explicativas – usadas para comentários, esclarecimentos ou 

explanações que não possam ser incluídas no texto.  

 

Exemplo:  

 

 

1.7 Expressões Latinas  

 

As expressões latinas podem ser utilizadas para evitar repetições constantes 

de fontes citadas anteriormente e são grafadas sem destaque tipográfico. 

Não devem ser usadas no texto, apenas em nota de rodapé, exceto apud. 

A primeira citação de uma obra deve apresentar sua referência completa e as 

subsequentes podem aparecer de forma abreviada.  

As mais conhecidas são: 

 

No texto: 

Marinho1 (1998 apud MARCONI; LAKATOS, 1999, p. 42) apresenta a 

formulação...  

 

Em nota de rodapé: 

 ___________________________  

1MARINHO, P. A pesquisa em ciência humana. Petrópolis: Vozes, 1988 apud 
MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Técnicas de pesquisas. São Paulo: Atlas, 1999. p. 
42.  

No texto: 

Os pais estão sempre confrontados diante das duas alternativas: vinculação 

escolar ou vinculação profissional.1 

 

Em nota de rodapé: 

 ___________________________  

1 Sobre essa opção dramática, ver também Morici (1996, p. 269-290).  
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 Id. ou Idem – do mesmo autor; 

 Ibid. ou Ibidem – na mesma obra; 

 op. cit. ou Opus citatum – da obra citada anteriormente, na mesma 

página, quando houver intercalação de outras notas; 

 Apud – citado por, conforme, segundo.  

 

A presença da referência em nota de rodapé não dispensa sua inclusão em 

lista de referências, no final do trabalho.  

As expressões idem, ibidem, opus citatum, passim, loco citato, cf. e et seq. só 

podem ser usadas na mesma página ou folha da citação a que se referem.  

É conveniente evitar o emprego de expressões latinas, devido a dificuldade 

de leitura.   
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2 Sistema de Chamada 

 

As citações devem ser indicadas no texto por um sistema numérico ou autor-

data. O método adotado deverá ser utilizado ao longo do trabalho.  

Na FZEA-USP recomenda-se o uso do sistema autor-data, onde as citações no 

texto devem ser indicadas pelo sobrenome do autor seguido da data de publicação 

do trabalho.  

Alguns exemplos de formas de apresentação de autores no texto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Citação com um autor 

 

Citações com um autor: indica-se o sobrenome do autor, ano e página. 

 

 

 

 

 

 

No início do parágrafo: 

 Aisen (2008) conhecimentos em torno do dano celular [...] 

 Segundo Aisen (2008), [...] membrana citoplasmática [...]  

 

No meio do parágrafo:  

[...] (AISEN, 2008) diluidores utilizados [...]  

 

No final do parágrafo: 

[...] (AISEN, 2008).  

 

Na lista de referências: 

AISEN, E. G. Reprodução ovina e caprina. São Paulo: MedVet, 2008.  



13 

 

Exemplo:  

 

 

 

2.2 Citação com dois autores 

 

Indicar os sobrenomes dos autores entre parênteses, separados por ponto e 

vírgula (;). Quando fora do parêntese separar os sobrenomes dos autores citados 

pela letra “e”.  

 

Exemplo:  

 

 

No texto:  

“É difícil explicitar as principais razões pelas quais, no Brasil, os 

profissionais de determinadas áreas escrevem poucos trabalhos científicos” 

(SECAF, 2010, p. 1). 

  

Na lista de referências:  

 

SECAF, V. Artigo científico: do desafio à conquista: enfoque em teses e outros 
trabalhos acadêmicos. 5. ed. São Paulo: Atheneu, 2010.  
 

No texto:  

Com o passar do tempo, a necessidade de aprimorar os instrumentos de 

medida vem crescendo (GOODMAN; SNYNDER, 2002). 

ou 

Goodman e Snynder (2002) afirmam que, com o passar do tempo, a 

necessidade de aprimorar os instrumentos de medida vem crescendo.  

 

Na lista de referências:  

 

GOODMAN, C. C.; SYNDER, T. E. K. Diagnóstico diferencial em fisioterapia. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.  
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2.3 Citação com três autores 

 

Citações com três autores: indicam-se os sobrenomes dos autores entre 

parênteses separados por ponto e vírgula (;). Quando fora dos parênteses, indicar 

o primeiro sobrenome do autor separado do seguinte por vírgula (,), e o segundo 

sobrenome separado do último pela letra “e”.  

 

Exemplos: 

 

 

2.4 Citação com mais de três autores 

 

Citações de mais de três autores, indicação do sobrenome do primeiro autor, 

seguido da expressão latina “et al”. 

 

Exemplo: 

 

 

No texto:  

O amendoim é uma cultura que pode se estabelecer em regiões tropicais, 

subtropicais ou até temperada(CASTRO; KLUGE; SESTARI, 2008).  

ou 

Castro, Kluge e Sestari (2008) observaram que o amendoim é uma cultura que 

pode se estabelecer em regiões tropicais, subtropicais ou até temperada.  

 

Na lista de referências:  

CASTRO, P. R. C.; KLUGE, R. A.; SESTARI, I. Manual de fisiologia vegetal: 
fisiologia de cultivos. São Paulo: Agronômica Ceres, 2008.  

No texto:  

Moraes et al. (2013, p. 39) a atividade de uma reação enzimática...  

 

Na lista de referências:  

MORAES, C. S. et al. Métodos experimentais no estudo de proteínas. Rio de 
Janeiro: IOC, 2013.  
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2.5 Citação de congressos, conferências, seminários, etc.  

 

Congressos, conferências, seminários etc., menciona-se o nome completo do 

evento, desde que considerado como um todo.  

 

Exemplo:  

 

 

2.6 Citação de documentos sem autoria  

 

Documentos sem autoria devem ser citados pela primeira palavra do título em 

letras maiúsculas seguida de reticências, data de publicação e número de páginas, 

se o título iniciar por artigo, ou monossílabo, este deve ser incluído na indicação da 

fonte.  

 

Exemplo:  

 

 

No texto:  

Os trabalhos apresentados no Congresso Brasileiro de Reprodução Animal 

(2013)... 

 

Na lista de referências:  

 

CONGRESSO BRASILEIRO DE REPRODUÇÃO ANIMAL, 20., 2013, 
Uberlândia. Anais... Uberlândia: FAMEV, 2013. 

No texto: 

“Uma patente de 2012, descoberta recentemente, mostra que o Google 

planeja tornar mais sofisticados os mecanismos de reconhecimento facial”. 

(GESTOS..., 2013, p. F2).  

 

Na lista de referências: 

GESTOS faciais. Folha de São Paulo, São Paulo, 09 jun. 2003. Mundo digital, p. 
F2. 40  
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2.7 Citação de responsabilidade autor entidade 

 

Obras de responsabilidade de autor entidade têm entrada pelo próprio nome 

da entidade, por extenso, as demais citações poderão ser representadas no decorrer 

do trabalho pela sigla da entidade.  

 

Exemplos: 

 

 

 

 

2.8 Citação de vários trabalhos com o mesmo autor e ano  

 

As citações de diversos trabalhos do mesmo autor, publicados em um mesmo 

ano, devem ser diferenciadas pelo acréscimo de letras minúsculas, em ordem 

alfabética, após o ano, sem espaçamento, tanto nas citações do texto como na lista 

de referências. 

 

 

No texto:  

Organização Nacional da Saúde (OMS), (2010, p. 3) as desigualdades...  

 

Na lista de referências:  

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Redução das desigualdades no 
período de uma geração: igualdade na saúde através da ação sobre os seus 
determinantes sociais. Genebra: OSM, 2010.  

No texto: 

  

O decreto nº 7873 de 26/12/2012 concede indulto natalino e comutação de 

penas, e dá outras providências (BRASIL, 2012).  

 

Na lista de referências: 

BRASIL. Decreto nº 7873, de 26 de dezembro de 2012. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 26 dez. 2012. 
Seção extra, p. 10.  
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Exemplos: 

 

 

2.9 Citações de vários trabalhos com o mesmo autor e anos diferentes 

  

As citações de diversos trabalhos do mesmo autor, em anos diferentes e 

mencionados simultaneamente, são organizadas em ordem cronológica crescente e 

têm as suas datas separadas por vírgula.  

                

 Exemplo: 

 

 

 

 

 

2.10 Citação com coincidência de sobrenome e ano  

 

Autores com sobrenomes idênticos, com dois ou mais trabalhos publicados no 

mesmo ano, devem ser diferenciados pelas iniciais do prenome.  

 

Exemplo:  

 

 

 

 

Existindo coincidência de sobrenome, iniciais e data, faz-se a diferenciação 

colocando o nome por extenso.  

 

Exemplo:  

 

 (CARVALHO, J., 2013)               (CARVALHO, R., 2013) 

ou 

  Carvalho, J. (2013)                       Carvalho, R. (2013)               

           (CRUZ, 2002, 2005, 2009) 

(CORREIA; SANTOS, 2001, 2002, 2008) 

 (SOUZA, Jair, 2017)                    (SOUZA, Jorge, 2017) 

ou 

 Souza, Jair (2017)                           Souza, Jorge (2017) 

De acordo com Moraes (2017a)                           Moraes (2017b)  

ou 

[...] (MORAES, 2017a)                                          [...] (MORAES, 2017b) 
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2.11 Citação de diversos autores simultaneamente 

 

Diversos trabalhos de diferentes autores, mencionados simultaneamente, 

devem estar em ordem alfabética. 

 

Exemplos:  

 

 

2.12 Autoria desconhecida 

 

Exemplo:  

 

 

 

 

 

 

Diversos autores salientam a importância do “acontecimento 

desencadeador” no início de um processo de aprendizagem (BROWN; 

ETHREDGE, 1974; WU; YAN; SANTELMANN, 1977; WYNNE et al., 1984).  

ou 

De acordo com Alves (2007), Castro (2005) e Prestes (2008), salientam a 

importância do “acontecimento desencadeador” no início de um processo de 

aprendizagem).  

No texto:  

“Reprodução é a multiplicação da espécie pelo acasalamento ou pela 

inseminação artificial” (REPRODUÇÃO..., 2017) 

 

Nas referências: 

 

REPRODUÇÃO de bovinos leiteiros. Disponível 
em:<http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/recursos/Reprod_AnimID-
7XT4FtLDun.pdf>. Acesso em: 01 jun. 2017. 
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2.13 Eventos 

 

Mencionar o nome completo do evento, seguido do ano de publicação. 

  

Exemplo: 

  

 

 

 

 

 

              [...] (ENCONTRO ANUAL DE ETOLOGIA, 2016) 

ou 

Os trabalhos apresentado no Encontro Anual de Etologia (2016) [...] 


