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1 Objetivo

Esta Norma fixa as condições exigíveis para apresentação de citações em documentos e destina-se a orientar 
autores e editores.

2 Documento complementar

Na aplicação desta Norma é necessário consultar:

NBR 6023 – Referências bibliográficas – Procedimento

3 Definições

Para os efeitos desta Norma são adotadas as definições de 3.1 a 3.1.2.

3.1 Citação

Menção, no texto, de uma informação colhida em outra fonte. Pode ser uma transcrição ou paráfrase, direta ou 
indireta, de fonte escrita ou oral.

3.1.1 Transcrição

Reprodução das próprias palavras do texto citado.

3.1.2 Paráfrase

Citação livre do texto

Nota: As transcrições e as paráfrases podem ser diretas, quando reproduzem diretamente o texto original, ou 
citação de citação, quando reproduzem uma fonte intermediária (citação indireta).



4 Regras gerais

4.1 É indispensável mencionar os dados necessários à identificação da fonte da citação. Estes dados podem 
aparecer no texto, em nota de rodapé ou em lista no fim do texto.

4.1.1 A primeira citação de uma obra deve ter sua referência bibliográfica completa (ver

NBR 6023).

4.1.1.1  As  subseqüentes citações da  mesma  obra  podem  ser  referenciadas de  forma abreviada, desde que 
não haja referências intercaladas de outras obras do mesmo autor. Na indicação destas referências 
subseqüentes, podem ser adotadas as expressões latinas:

a)  apub – citado por, conforme, segundo;

b)  ibidem ou ibid. – na mesma obra;

c)  idem ou id – igual à anterior;

d)  opus citatum ou op. cit. – obra citada;

e)  passim – aqui e ali;

f) sequentia ou seq. – seguinte ou que se segue. Por exemplo: Freyre, op. cit., p. 14

Freyre, op. cit. p. 14, nota 2



4.1.2 Quando há vários livros citados do mesmo autor, pode-se usar títulos abreviados, desde que identificados da primeira 
vez que aparecem ou em lista de abreviaturas, precedendo o texto. Por exemplo:

1ª vez = Freyre, Gilberto. Casa grande & senzala... nas seguintes = Freyre. C. g. $ s.

4.2 As transcrições no texto devem aparecer entre aspas ou destacadas graficamente. Por exemplo:

Barbour descreve: “O estudo de morfologia dos terrenos.......ativos” Ou

Barbour descreve o estudo da morfologia dos terrenos......ativos

4.2.1 Devem ser indicadas as supressões, interpolações, comentários, ênfase ou destaques do seguinte modo:

a)  supressões: “............”

b)  interpolações ou comentários: [.........]

c)  ênfase ou destaque: grifo, negrito, itálico, etc.

4.3 Na citação de citação, identifica-se a obra diretamente consultada; o autor e/ou a obra citada nesta é indicado da 
seguinte maneira:

Silva apud Pessoa.

Nota: Faz-se a referência bibliográfica completa da obra consultada (ver NBR 6023).

4.4. Quando se tratar de dados obtidos por informação oral (palestras, debates, comunicações, etc.), indicar entre 
parênteses a expressão: informação verbal. Por exemplo:

Tricart constatou que na bacia do Resende, no vale do Paraíba, há indícios de cones de dejeção (informação verbal).

4.5 Na citação de trabalhos em fase de elaboração, trabalhos não publicados, etc., deve ser mencionado o fato, indicando-
se os dados bibliográficos disponíveis. Por exemplo.

Plano de Urbanização do Morro do Pavão, de autoria de José de Souza Carvalho e outros, executado através do convênio 
TBN/BCNF, 1978 (em fase de elaboração).



5 Sistemas de chamada

As citações devem ser indicadas no texto por um sistema numérico ou autor-data. Qualquer que seja o método 
adotado, deve ser seguido consistentemente ao longo de todo o trabalho.

5.1 Sistema numérico

Neste  sistema,  as  citações  devem  ter  numeração  única  e  consecutiva  para  todo  o documento ou por 
capítulo. Deve-se evitar recomeçar a numeração das citações a cada página.

5.1.1 A indicação da numeração no texto pode ser feita entre parênteses, entre colchetes ou situada pouco 
acima da linha do texto, colocada após a pontuação que fecha a citação. Por exemplo:

Diz Rui Barbosa: “Tudo é viver, previvendo...” (15) Diz Rui Barbosa: “Tudo é viver, previvendo...” *15+ Diz Rui 
Barbosa: “Tudo é viver, previvendo...” 15

5.2 Sistema autor-data

Neste sistema, a indicação da fonte é feita pelo sobrenome do autor ou pela instituição responsável ou, ainda, 
pelo título de entrada seguido da data de publicação do documento, separados por vírgula e entre 
parênteses. Por exemplo:

Num estudo recente (Barbosa, 1980) é exposto...



5.2.1 Quando o nome do autor ou entrada estiver incluído na sentença, indica-se apenas a data, entre 
parênteses.

Por exemplo:

Segundo  Morais  (1955)  assinala  “a  presença  de  concreções  de  bauxita  no  Rio

Cricon...”.

... em Teatro Aberto (1963) relata-se a emergência do teatro do absurdo...

5.2.2 Quando houver coincidência de autores com o mesmo sobrenome e data de edição, acrescentam-se as 
iniciais de seus prenomes. Por exemplo:

(Barbosa, C., 1956) (Barbosa, O.; 1956)

5.2.3 As citações de diversos documentos de um mesmo autor, publicados em um mesmo ano,   são   
distinguidas  pelo   acréscimo  de   letras   minúsculas  após   a   data   e   sem espacejamento. Por exemplo:

(Reeside, 1927a) (Reeside, 1927b)

5.2.4 Quando for necessário especificar no texto a(s) página(s) ou seção(ões) da fonte consultada, esta(s) 
deverá(ão) seguir a data, separada(s) por vírgula e precedida(s) pelo designativo que a(s) caracteriza. Por 
exemplo:

A produção de lítio começa em Searles Lake, Califórnia, em 1928 (Mumford, 1949, p. 513).

Oliveira & Leonardos (1943, p. 146) dizem que “a relação da série São Roque com os granitos porfiróides
pequenos é muito clara...”
























































