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Guia para Elaboração de Citações Bibliográficas 

(segundo a Norma Portuguesa NP-405) 

 

A citação pode ser apresentadas de três formas: 

- Citação numérica 

- Citação em nota 

- Citação entre parênteses com autor-data-localização 

 

Citações numéricas 

- Utilizam-se números inseridos no texto em expoente ou entre parênteses remetendo 

para os documentos citados, pela ordem de citação, que constam no final do texto. 

Neste caso a bibliografia deve ser apresentada por ordem numérica das citações. 

Exemplo de uma citação numérica: 

Texto e citação: 

The benefits of nuclear power include the large quantity of energy that can be obtained 

from a small mass of fuel and the absence of chemical pollution of the kind associated 

with fossil fuels. However, like other powerful resourses, nuclear energy presents us with 

great technical challenges and hazards. (1 p. 721) 

 

Referência:  

(1) ATKINS, Peter; JONES, Loretta – Chemical principles : the quest for insight. 5ª ed. 

New York : W. H. Freeman and Company, cop. 2010. 1 vol. (várias paginações). ISBN 

978-1-4292-1955-6 

 

Citações em nota 

- Os números inseridos no texto em expoente ou entre parênteses remetem para as 

notas que são apresentadas de acordo com a ordem em que aparecem no texto.  

Com a utilização deste tipo de citação a bibliografia deve ser apresentada por ordem 

alfabética. 

Exemplo de uma citação em nota: 

Texto: 

Igneous rock forms by the cooling of magma underground, or of lava at the surface. 

Igneous rocks that solidify underground are intrusive, whereas those that solidify at the 

surface are extrusive.1 
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Citação: 

1MARSHAK, Stephen – Earth, p. 159 

 

Referência: 

MARSHAK, Stephen – Earth : portrait of a planet. 4ª ed. New York : W. W. Norton & 

Company, cop. 2012. XXI, 819 p. ISBN 978-0-393-93518-9 

 

Citações entre parênteses com autor-data-localização 

- Segundo este método de citação o apelido do autor e o ano de publicação do 

documento são referidos no texto entre parênteses. Se necessário podem ainda ser 

indicados os números das páginas citadas. 

De acordo com este modo de citação a bibliografia deve ser apresentada por ordem 

alfabética. 

Exemplo de uma citação autor-data-localização: 

Texto e citação: 

É interessante observar que a incongruência resultante da coma pitagórica, que acumula 

dissonâncias à medida que se sobe ou desce na escala musical, tem uma analogia com 

as incongruências dos calendários antigos. (RODRIGUES, J. F., p. 22, 1999) 

 

Referência:  

RODRIGUES, José Francisco – A matemática e a música. Colóquio/Ciências : revista de 

cultura científica. Lisboa. ISSN 0870-7650. n.º 23 (1999), p. 17-32 

 

 

 
 Citações curtas (até 3 linhas) – integrar no texto entre aspas; 
 Citações longas (mais de 3 linhas) – colocar num parágrafo à parte em itálico e 

com recuo das margens esquerda e direita; 
 Documentos com mais de um autor - abreviar a citação, referindo-se apenas o 

nome do primeiro autor seguido de “et al.”; 
 Sempre que a obra citada não tenha sido vista pelo autor e a citação é feita por 

intermédio de outro autor deve fazer-se anteceder as citações de “Cit. Por” 
(citado por); 

 Citações com reticências sempre que se omite parte do texto original  (…); 
 Pode decidir-se manter  a língua original da citação quando a tradução pode por 

em causa o rigor da informação. 
 


