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REGRAS PARA CITAÇÃO DE 
REFERÊNCIAS 

 

Regras gerais para citação dos autores 
dentro da parte textual 
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Regras gerais para citação dos autores dentro da parte textual 

• Nas citações de publicações com até dois autores, são citados ambos ou autores 
seguidos do ano da publicação:  

 
Exemplo: Para Mohebby e Talaei (2005), ... 
Rocha (1997) ... 
... (BARBOSA, 1958) 
... (MOHEBBY; TALAEI, 2005) 
 
• Já nas citações de publicações com mais de dois autores é citado o sobrenome do 

primeiro autor do trabalho seguido da expressão “et al.” (e outros, em latim), e do 
ano da publicação:  

 
Exemplo: Conforme Morais et al. (2005), .... 
... (GUNDUZ et al., 2009). 
 
OBS: Em caso de sobrenome designado de parentesco (Neto, Filho, Júnior, 
Sobrinho...), utilizam-se os dois últimos sobrenomes. 
 
Exemplo: ...(KOLLER FILHO; MOURA, 1994) 

Regras gerais para citação dos autores dentro da parte textual 
 

Citação de citação 

• Para este caso é citado o sobrenome e ano do autor que se quer citar, porém 
que não se teve acesso ao trabalho, seguido da palavra apud (que significa 
citado por, em latim) e do sobrenome do autor do trabalho que está se 
consultando e que citou o referido trabalho, acompanhado do ano de 
publicação.  

 
Exemplo: Segundo Capra (1986, apud MOURA, 1994)...  
... (CAPRA, 1986 apud MOURA, 1994).  
 
OBS: Nos casos acima, você teve acesso a publicação do trabalho de Moura (1994) 
que fez referência a Capra (1986). Você se interessou pela referência de Capra 
(1986) mas não conseguiu acessar diretamente o trabalho dele. 
 
• A expressão apud só deve ser empregada no texto e não é usada na lista de 

Referências. Nas referências deve constar apenas o trabalho que se teve 
acesso, no caso, Moura (1994) 

 
OBS: Evite a utilização do termo “apud” em trabalhos científicos. Hoje em dia é 
fácil o acesso a publicações na internet. 
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Regras gerais para citação dos autores dentro da parte textual 
 

Citação de autores com o mesmo sobrenome e mesma data de publicação 
 

• Quando você cita no trabalho dois autores diferentes, mas 
que coincidentemente possuem o mesmo sobrenome e 
publicaram os trabalhos na mesma data.  

• Neste caso, acrescenta-se ao sobrenome as iniciais dos 
prenomes. 

 

Exemplo: (BONATO, O., 1999) 

(BONATO, L., 1999) 

 

 
Regras gerais para citação dos autores dentro da parte textual 

 
Citação de diversas obras de um mesmo autor publicadas em 

um mesmo ano  

 • Quando você cita no trabalho dois ou mais trabalhos de um mesmo 
autor publicados no mesmo ano.  

• Neste caso, acrescentam-se letras minúsculas após a data sem 
espacejamento. 

 

Exemplo: (MOREIRA, 1999a) 

(MOREIRA, 1999b) 

De acordo com Reeside (1927a)... 

 

• As mesmas letras minúsculas devem acompanhar o ano quando as 
citações forem transcritas para a lista de referências bibliográficas. 
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Regras gerais para citação dos autores dentro da parte textual 
 

Citação de diferentes autores com ideias semelhantes 

• Existe a possibilidade de se fazer uma citação resumindo diversos documentos 
de vários autores com ideias semelhantes.  
 

• Nesse caso, estes são mencionados em sequencia com o respectivo ano de 
publicação, separados por ponto e vírgula, em ordem alfabética entre 
parênteses.  

 
Exemplo:  
 
Considera-se que, dos parâmetros físicos de qualidade da madeira, a massa 
específica básica é um dos mais importantes e relaciona-se à estrutura anatômica 
e composição química (HILLIS; BROWN, 1984; SCANAVACA; GARCIA, 2004; 
TRUGILHO et al., 2005). 
 
Assim como o teor de umidade, as alterações dimensionais na madeira não são 
isotrópicas (GALVÃO; JANKOVSKY, 1985; PARAYNO, 1984), comportando-se 
diferentemente nas direções radial, longitudinal e tangencial. 

 

Regras gerais para citação dos autores 
nas referências 
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Regras gerais para citação dos autores nas referências 

 
Apresentação de autoria 

 

• Indicar o(s) autor (es) pelo último sobrenome, em letra 
maiúscula, seguido(s) do(s) prenome(s), abreviado(s) 

 

• Até 3 autores: 

 

 

 

 

Exemplo: KOLLER FILHO, O. C.; MOURA, P.; SILVA, C. 

 

 

Mencionam-se todos na ordem em que aparecem na publicação, 
separados por “ponto e virgula” (;). Em caso de sobrenome designado 
de parentesco (Neto, Filho, Júnior, Sobrinho...), utilizam-se os dois 
últimos sobrenomes. 

 
Regras gerais para citação dos autores nas referências 

 
Apresentação de autoria 

• Indicar o(s) autor (es) pelo último sobrenome, em letra 
maiúscula, seguido(s) do(s) prenome(s), abreviado(s).  

 

• Com mais de três autores: 

 

 

 

Exemplo: GONZAGA, J. et al. 

 

 

 

 

 

Indica-se apenas o primeiro autor seguido da expressão et al., (que significa 
“e outros”). 
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Apresentação de autoria 
 

• 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. 

 

Exemplos: FERREIRA, L. P. (Org.). O fonoaudiólogo e a escola. São Paulo: 
Summus, 1991. 138 p. 

MARCONDES, E.; LIMA, I. N. de (Coord.). Dietas em pediatria clínica. 4. ed. São 
Paulo: Sarvier, 1993. 167 p. 

 

• Outros tipos de responsabilidade (tradutor, revisor, ilustrador entre outros) 
podem ser acrescentados após o título, conforme aparecem no documento 

 

Exemplos: LUJAN, R. P. (Comp.). Um presente especial. Tradução Sonia da Silva. 
3. ed. rev. e aum. São Paulo: Aquariana, 1993. 167 p. 

ALBERGARIA, L. de. Cinco anos sem chover: história de Lino de Albergaria. 
Ilustrações de Paulo Lyra. 12. ed. São Paulo: FTD, 1994. 63 p. 

Apresentação de autoria 
Autor entidade 

 

• As obras de responsabilidade de entidade (órgãos governamentais, 
empresas, associações, congressos, seminários etc.) têm entrada, de 
modo geral, pelo seu próprio nome, por extenso. 

 
Exemplo: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: 
informação e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de 
Janeiro, 2002. 40 p. 
  
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Catálogo de teses da Universidade de São 
Paulo, 1992. São Paulo, 1993. 467 p. 
 
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. 48p. (Série 
Manuais). 
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Apresentação de autoria 
Autoria desconhecida 

  

• Em caso de autoria desconhecida a entrada é feita pelo título  

 

Exemplo: 

  

DIAGNÓSTICO do setor editorial brasileiro. São Paulo: Câmara brasileira do 
livro, 1993. 64 p.  

 

 

 

 

 

Apresentação de referências 
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Apresentação de autoria 
Título e subtítulo 

      

• O título e o subtítulo (se for usado) devem ser reproduzidos tal como 
figuram no documento, separados por dois pontos.  

 

• Apenas o título aparece em negrito 

 

Exemplo: 

PASTRO, C. Arte sacra: espaço sagrado hoje. São Paulo: Loyola, 1993. 343 p. 

 

 

 

 

 Apresentação de referências 
• Texto obtido na internet: 

 
 
 
 

 
Exemplo: BROWN, H. Chicago style citation of computers documents. 1994. 
Disponível em: <http://neal.cstateu.edu/ history/chicago.html>. Acesso em: 
15 maio 1996. 
 
FACULDADE DE AGRONOMIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 
DO SUL. Manual de referências bibliográficas. 2000. Disponível em: 
<http://www.ufrgs.br/agronomia/manualcap1.htm>. Acesso em: 20 ago. 
2002. 
 
MADEIRAS do Brasil. Tudo sobre madeiras-xilófagos. [s.d.]. Disponível em: 
<http://www.madeirasdobrasil.eng.br>. Acesso em: 12 jul. 2009. 

 
 
 
 
 

 

AUTOR. Título da obra. Ano de publicação. Disponível em: <endereço 
eletrônico completo>. Acesso em: dia mês ano 
 
Em caso de autoria desconhecida, a entrada é feita pela primeira palavra do 
título do texto, em letra maiúscula, seguida das demais em letras minúsculas.  
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Apresentação de referências 
• Texto obtido na internet: 

 

• Abreviação dos meses (Português) 

 

 

• Abreviação dos meses (Inglês) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

jan. fev. mar. abr. maio jun. jul. ago. set. out. nov. dez. 

jan. fev. mar. apr. may june july aug. sept. oct. nov. dec. 

Apresentação de referências 
• Dissertação, Tese e Monografia  

 

 

 

 

 

Exemplo: 
FLORES, E. F. Leucose enzoótica bovina: estudos soro 
epidemiológicos, hematológicos e histológicos em rebanhos 
leiteiros na região de Santa Maria, RS. 1989. 132f. Dissertação 
(Mestrado em Medicina Veterinária) – Universidade Federal de 
Santa Maria, Santa Maria, 1989. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SOBRENOME, PRENOME. Título (em negrito): subtítulo (se houver). Ano. 
Número de folhas. Tipo de trabalho acadêmico (Área de formação) – Nome 
da universidade, local, ano. 
 
A área de formação estará indicada na folha de rostro (Graduação em ..., 
Mestre em ..., Doutor em ...) 
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Apresentação de referências 

• Livros (publicação considerada no todo) 

 

 
 

Exemplo:  

McGARRY, K. J. Da documentação à informação: um contexto em evolução. 
Lisboa: Presença, 1984. 195 p. 

  

PINHO FILHO, R. de. Criação de abelhas. 2. ed. Cuiabá: SEBRAE, 1998. 84 p. 

  

SCHAUM, D. Schaum’s outline of theory and problems. 5th ed. New York: 
Schaum Publishing, 1956. 204 p. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SOBRENOME, PRENOME. Título (em negrito): subtítulo (se houver). 
Local: Editora, ano. Número de páginas. 

Apresentação de referências 
• Livro (publicação considerada em parte) 
 
• Quando dentro do livro consultado existir capítulos escritos por 

diferentes autores, e de um deles retirada a citação.  
 

 
 

 
Exemplo: 
 
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. 
 
 
  

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

SOBRENOME, PRENOME. Título da parte (da qual você fez referência). In: 
Referência completa da obra no todo. Local: Editora, ano. Intervalo de 
páginas da parte referenciada dentro da obra completa. 
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Apresentação de referências 

• Séries, coleções, folhetos  

 

• Quando a publicação pertencer a uma série ou coleção, pode-se 
transcrever, entre parênteses, o título, separado por vírgula, da 
numeração em algarismos arábicos.  

 

Exemplo:  

 

VALLS, A. L. M. Que é ética. 9. ed. São Paulo: Brasiliense, 2000. 82 p. 
(Coleção Primeiros Passos, 117) 

 

GERWING, J.; VIDAL, E.; VERÍSSIMO, A.; UHL, C. O rendimento no 
processamento de madeira no Estado do Pará. Belém: IMAZON, 2000, 
38 p. (Série Amazônia, 18) 

 

  

 

Apresentação de referências 
• Artigo em periódicos 

 
 
 

 
 

 
 
 
Exemplo: 
 

MAURA, A. S. de. Direito de habitação nas classes de baixa renda. Ciência & Trópicos, Recife, 
v. 11, n. 1, p. 71-78, jan./jun. 1983. 
 
OCHERT, A. Deconstructing DNA. New Scientist, New Jersey, v. 158, n. 2134, p. 32-35, may. 
1998. 
  
SEKEFF, G. O emprego dos sonhos. Domingo, Rio de Janeiro, ano 26, n. 1344, p. 30- 36, fev. 
2002. 
  
ALCARDE, J. C.; RODELLA, A. A. O equivalente em carbonato de cálcio dos corretivos da 
acidez dos solos. Scientia Agricola, Piracicaba, v. 53, n. 2/3, p. 204-210, maio/dez. 1996. 
    
  
 

 
  

 

 
 
SOBRENOME, PRENOME. Título do artigo. Nome da revista (em negrito), cidade de 
publicação, volume ou ano, número, intervalo de páginas, mês ou intervalo de publicação 
(quando houver). ano. 
 
Os meses devem ser indicados de forma abreviada no idioma original da publicação. 
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Apresentação de referências 

• Normas técnicas 
 
 
 

 
Exemplo: 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: 
informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro, 
2002. 22 p. 
 
 
 

 
    
  
 

 
  

 

 
NOME DA NORMA. NÚMERO (em negrito): título com subtítulo (se houver). 
Local, ano. Número de páginas. 
  

Apresentação de referências 
• Publicações em eventos em meio eletrônico ou impresso 
 
 

 
 

 
 
 
Exemplo: 
 
GUNCHO, M. R. A educação à distância e a biblioteca universitária. In: SEMINÁRIO DE 
BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS, 10., 1998, Fortaleza. Anais... Fortaleza: Tec Treina, 1998. 
p. 18-21. 1 CD-ROM. 
 
SILVA, R. N.; OLIVEIRA, R. Os limites pedagógicos do paradigma da qualidade total na 
educação. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPe, 4., 1996, Recife. Anais 
eletrônicos... Recife: UFPe, 1996. p. 73-80. Disponível 
em:<http://www.propesq.ufpe.br/anais/anais/educ/ce04.htm>. Acesso em: 21 jan. 
1997. 
 
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. 
 
 

 
  
 

 
  

 

 
SOBRENOME, PRENOME. Título da publicação. In: Nome do evento (em 
maiúsculo), número da edição do evento., ano, local (cidade de realização). 
Anais eletrônicos...(em negrito) local: instituição promotora do evento, ano. 
Intervalo de páginas da parte referenciada. Disponível em:<endereço eletrônico 
completo>. Acesso em: dia mês ano (se impresso ou em CD não há necessidade 
desta indicação).  
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Apresentação de referências 
 

• Legislação (compreende Constituição, Leis, Portarias, Decisões 
Administrativas, etc.) 

 
 

 
 

 
 

Exemplo: 
  
BRASIL. Lei nº 9.887, de 7 de dezembro de 1999. Altera a legislação tributária federal. 
Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 7 dez. 1999. Disponível 
em: <http://www.in.gov.br/mp_leis/leis_texto.asp?ld=LEI%209887>. Acesso em: 22 
dez. 1999. 
 
BRASIL. Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965. Institui o Novo Código Florestal 
Brasileiro. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 15 set. 1965.  
 
BRASIL. Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997. Dispõe sobre a 
regulamentação dos aspectos do Licenciamento Ambiental.  Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 19 dez. 1997. 
 

 
 
 
 

 
  
 

 
  

 

Jurisdição. Título/ N° da lei, data de aprovação. Titulo da lei. Veículo de 
publicação (em negrito), local, UF, data de aprovação. 

Apresentação de referências 

• Não sendo possível a indicação de alguns itens que 
compõem a identificação completa da fonte utilizam-se as 
seguintes abreviações, entre colchetes:  
 

[S.l.] = sine loco (sem local) 
[s.n.] = sine nomine (sem editora) 
[S.l.: s.n.] = sine loco e sine nomine (local e editora não 
determinada) 
[s.d.] = sem data 
 
OBS: Quando a cidade não aparece no documento, mas pode 
ser identificada, indica-se entre colchetes. 
 
LAZZARINI NETO, S. Cria e recria. [São Paulo]: SDF Editores, 
1994. 108 p. 
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Apresentação de referências 
• Não sendo possível determinar o local, utiliza-se a expressão 

sine loco, abreviada, entre colchetes [S.l.]. 

 

Exemplo: 

OS GRANDES clássicos das poesias líricas. [S.l.]: Ex Libris, 1981. 
60 p. 

KRIEGER, G.; NOVAES, L. A.; FARIA, T. Todos os sócios do 
presidente. 3. ed. [S.l.]: Scritta, 1992. 195 p. 

 

• Quando a editora não puder ser identificada, deve-se indicar 
a expressão sine nomine, abreviada, entre colchetes [s.n.]. 

 

Exemplo: 

FRANCO, I. Discursos: de outubro de 1992 a agosto de 1993. 
Brasília, DF: [s.n.], 1993. 107 p. 

 

 

 

Apresentação de referências 
• Quando o local e a editora não puderem ser identificados na publicação, 

utilizam-se ambas as expressões, abreviadas, separadas por “dois pontos” e 
entre colchetes [S.l.: s.n.]. 

 
Exemplo: 
GONÇALVES, F. B. A história de Mirador. [S.l.: s.n.], 1993. 40 p. 
 
• Quando a editora é a mesma instituição ou pessoa responsável pela autoria e 

já tiver sido mencionada, não é indicada. 
 
Exemplo 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA. Catálogo de graduação, 1994-1995. Viçosa, 
MG, 1994. 385 p. 
 
• Indicam-se emendas e acréscimos à edição de forma abreviada  
 
Exemplo: 
  
FRANÇA, J. L. Manual para normalização de publicações técnico-científicas. 3. 
ed. rev. e aum.  Belo Horizonte: Ed. da UFMG, 1996. 49 p.  
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Apresentação de referências 
• Se nenhuma data de publicação puder ser determinada, registra-se uma data 

aproximada entre colchetes, conforme indicado: 
Exemplo: [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 
 
Exemplo: FLORENZANO, E. Dicionário de ideias semelhantes. Rio de Janeiro: 
Ediouro, [1993]. 383 p.  
  
• Quando a publicação não for paginada ou a numeração de páginas for 

irregular, indica-se esta característica. 
 
Exemplo: SISTEMA de ensino Tamandaré: sargentos do Exército e da Aeronáutica. 
[Rio de Janeiro]: Colégio Curso Tamandaré, 1993. Não paginado. 
 

 

Apresentação de referências 
• Documento cartográfico: inclui atlas, mapa, globo, fotografia aérea... 

 

 

 

 

Exemplo: ATLAS Mirador Internacional. Rio de Janeiro: Enciclopédia Britânica 
do Brasil, 1981. 1 atlas. Escalas variam. 

 

INSTITUTO GEOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO (São Paulo, SP). Regiões de 
governo do Estado de São Paulo. São Paulo, 1994. 1 atlas. Escala 1:2.000. 

  

BRASIL e parte da América do Sul. São Paulo: Michalany, 1981. 1 mapa. Escala 
1:600.000. 

 

 

 

Autor (es) ou título. Local: editora, data de publicação. Designação 
específica. Escala. 
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Apresentação de referências 
• Eventualmente, o(s) nome(s) do(s) autor(es) de várias obras referenciadas 

sucessivamente, na mesma página, pode(m) ser substituído(s), nas 
referências seguintes à primeira, por um traço sublinear (equivalente a 
seis espaços) e ponto. 

 

Exemplo: 

FREYRE, G. Casa grande & senzala: formação da família brasileira sob regime 
de economia patriarcal. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1943. 98 p. 

______ . Sobrados e mucambos: decadência do patriarcado rural no Brasil. 
São Paulo: Ed. Nacional, 1936. 203 p. 

 

 

 

Apresentação de referências 
• Além do nome do autor, o título de várias edições de um documento 

referenciado sucessivamente, na mesma página, também pode ser 
substituído por um traço sublinear nas referências seguintes à primeira. 

 

Exemplo: 

 

FREYRE, G. Sobrados e mucambos: decadência do patriarcado rural no Brasil. 
São Paulo: Ed. Nacional, 1936. 405 p. 

______.______. 2. ed. São Paulo: Ed. Nacional, 1938. 410 p. 
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Apresentação de referências 
 

• As referências deverão ser organizadas ao final do documento em ordem 
alfabética. 

 

• As referências bibliográficas devem ter espaçamento simples dentro da 
mesma referência e um espaço simples entre uma referência e outra. 

 

• As referências são alinhadas à margem esquerda do texto. 

 

 

 

 

 


