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1 Introduça o 

1.1 O QUE É O ZOTERO? 

O Zotero e  um software livre e de co digo aberto (em regime de open source1), disponibilizado 

originalmente pelo web browser Mozilla Firefox, que permite recolher, gerir e citar fontes bibliogra ficas 

(“Zotero | Your personal research assistant”, 2019). 

1.2 QUAL A SUA UTILIDADE? 

O Zotero e  projetado para armazenar, gerenciar e citar refere ncias bibliogra ficas, gerar bibliografias de 

maneira automa tica, e funciona em modo “stand-alone2” ou como extensa o de browsers (navegadores) 

como: 

• Mozilla Firefox (*onde apresenta melhor funcionamento). 

• Google Chrome. 

• Safari. 

O Zotero interage com recursos on-line, permitindo a captura automa tica de informaça o para citaça o a 

partir de pa ginas Web. 

• E  integra vel com o Microsoft Word, o Open Office e Google Docs; 

• E  passí vel de ser usado com o WordPress e outros softwares de blogs; 

• Permite o armazenamento de pa ginas HTML, PDFs, de imagens, de documentos Word ou Excel. 

• Permite anotaço es e/ou a inserça o de comenta rios 

• Pode ser usado off-line. 

                                                                    
1 “Software de código aberto (do inglês open source software ou OSS) é o software de 
computador com o seu código fonte disponibilizado e licenciado com uma licença de código 
aberto no qual o direito autoral fornece o direito de estudar, modificar e distribuir o software de 
graça para qualquer um e para qualquer finalidade” (“Software de código aberto”, 2019).  
2 “São chamados stand alone, ou stand-alone (literalmente "ficam em pé por si só") 
os programas completamente autossuficientes: para seu funcionamento não necessitam de 
um software auxiliar, como um interpretador, sob o qual terão de ser executados” (“Standalone”, 
2017). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Software_de_computador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Software_de_computador
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fonte
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Licen%C3%A7a_de_c%C3%B3digo_aberto&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Licen%C3%A7a_de_c%C3%B3digo_aberto&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_autoral
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2 Instalaça o 

2.1 INSTALAÇÃO DO SOFTWARE 

1. Acesse a pa gina do Zotero: www.zotero.org  

2. Clique no bota o “Download” no centro da tela 

 

3. Baixe a versa o compatí vel com seu sistema operacional (Windows, MacOS ou Linux): 

 

4. Apo s baixar o arquivo executa vel do Zotero siga a sistema tica padra o de instalaça o de software. 

 

http://www.zotero.org/
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5. Baixe a extensa o Zotero para seu navegador. 

 

6. Siga o procedimento padra o do navegador de sua prefere ncia para adicionar a entensa o que 

aparecera  em seguida.  

7. Apo s a instalaça o, reinicie o navegador e o Zotero estara  pronto para ser utilizado. 

8. Inicie o Zotero (atalho na a rea de trabalho).  

2.2 EXTENSÃO PARA O WORD 

1. Ate  a versa o 4.0 do software era necessa rio baixar o plug-in complementar para interaça o com 

o Word . Na versa o 5.0 o plug-in devera  funcionar automaticamente. Quando abrir o Word ele 

aparecera  na barra superior conforme mostrado abaixo: 

 

2. Caso ocorra algum erro no funcionamento (vide sessa o “Integraça o com editores de textos), 

acesse o endereço a seguir para instruço es: 

https://www.zotero.org/support/word_processor_integration.  

https://www.zotero.org/support/word_processor_integration
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2.3 NORMAS TÉCNICAS 

O Zotero ja  tem algumas normas te cnicas disponí veis quando voce  baixar. Pore m, entre elas na o  esta   a 

ABNT. Voce  pode baixar essa e outras normas te cnicas. Para baixar e instalar estilos de citaço es acesse 

https://www.zotero.org/styles.Vai abrir a seguinte janela: 

 

No buscador escreva “Associaça o Brasileira de Normas Te cnicas” (ou apenas “associaça o” ou “ABNT”) e 

selecione a norma que voce  quer baixar. . Um estilo que funciona muito bem e  o disponibilizado pela “FACE 

– UFMG” 

 

Detalhes da interaça o do Zotero com Editores de Texto estara o na sessa o 6. 

2.4 OUTROS PLUG-INS 

Um “software de co digo aberto muitas vezes tem desenvolvido pu blico, de maneira colaborativa” 

(“Software de co digo aberto”, 2019). Por se tratar de um software open source, o Zotero possui co digo 

fonte disponibilizado e licenciado com uma licença de co digo aberto no qual o direito autoral fornece o 

direito de estudar, modificar e distribuir o software de graça para qualquer um e para qualquer finalidade. 

Por esse motivo, diversos plug-ins e aplicativos compatí veis com sistemas operacionais como IOS e 

Android esta o ja  foram desenvolvidos e esta o disponí veis com o intuito de complementar as 

funcionalidades do software e a interface com o usua rio (“plugins [Zotero Documentation]”, 2019). 

Alguns destes plug-ins podem ser encontrados em: https://www.zotero.org/support/plugins . 

https://www.zotero.org/styles
https://www.zotero.org/support/plugins
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3 Sincronizaça o 

3.1 CRIAR A SUA CONTA 

A conta do Zotero ira  permitir gerenciar suas refere ncias na “nuvem”, ale m da interaça o direta entre seu 

Zotero do navegador (plug-in) e do desktop (standalone), o que agiliza bastante todo o processo. 

1. Acesse a pa gina do Zotero: www.zotero.org  e entre em LOGIN ou direto no 

https://www.zotero.org/user/login/  

2. Clique no bota o “Register” no canto superior direito da tela. 

 

 

 

https://www.zotero.org/user/login/
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3. Forneça as informaço es requisitadas para criaça o da conta, e em seguida faça o Log In. 

 

3.2 SINCRONIZAR CONTA 

E  possí vel sincronizar itens salvos na biblioteca da conta do Zotero com qualquer computador que ja  tenha 

esse gerenciador de citaço es instalado 

Essa ferramenta e  importante quando o usua rio utiliza diferentes computadores, para o trabalho em 

grupos, e para o trabalho em nuvem on line 

Para sincronizar sua conta ao seu Zotero no navegador e no desktop, acesse o menu ”EDITAR> 

prefere ncias”, a opça o “sincronizaça o”. Insira seu Log In e senha criados na conta do Zotero, marcando a 

caixa “sincronizar automaticamente”. 
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Pronto! Agora voce  ja  esta  conectado e ja  pode começar a baixar seus textos!  

3.3 CRIAR E GERENCIAR GRUPOS 

O Zotero permite a criaça o de grupos para compartilhamento de itens desejados. 

Para criar ou participar de um grupo e  preciso ter uma conta no site www.zotero.org conforme indicado 

na sessa o anterior. 

Para criar um novo grupo basta clicar em “New Group”. Voce   sera  redirecionado para a pa gina inicial do 

Zotero na internet. Faça o login em sua conta. 

 

 

Na aba de grupos da sua conta voce  podera  procurar por grupos existentes ou criar um novo grupo.  

http://www.zotero.org/
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Para criar um novo grupo basta escolher um nome para o grupo, escolher o tipo do grupo que se deseja 

criar e clicar em “Create Group”. O nome do gupo sera  validado pelo Zotero, caso ja  exista, tente outros 

nomes disponí veis. 

 

 

Existem tre s tipos de grupos: 

• Pu blico: qualquer pessoa pode ver e participar. 

• Pu blico fechado: usua rios te m de ser convidados ou fazer solicitaça o. 

• Privado: apenas os membros podem ver e necessitam ser convidados para participar 

 

Podem ser escolhidas as especificaço es de acesso nos grupos. Apenas para leitura ou leitura e ediça o. 

 



MANUAL BÁSICO ZOTERO 

Pa gina 9 

 

Caso o grupo seja fechado, envie convites de participaça o aos membros do grupo digitando seus 

endereços de e-mail. 

 

Os membros convidados devem acessar seu e-mail e aceitarem o convite para que tenham acesso ao 

grupo.  



MANUAL BÁSICO ZOTERO 

Pa gina 10 

4 Salvar e Organizar Refere ncias 

4.1 SALVAR METADADOS PELO PLUG-IN DO NAVEGADOR 

A forma mais simples de salvar os metadados3 de Artigos e  pelo í cone do Zotero do seu navegador, que 

permite a identificaça o ra pida deste formato de arquivo que sera  essencial para sua gesta o de fontes 

bibliogra ficas (“Zotero Blog » Blog Archive » Zotero 5.0.36”, 2019). 

Apo s acessar a base de pesquisa conforme termos de busca relacionados, faça a seleça o dos artigos de sua 

prefere ncia e clique no í cone do Zotero conforme abaixo: 

 

 

O Zotero deve estar aberto, e a pasta onde deseja salvar a refere ncia deve estar selecionada. 

4.2 SALVAR VÁRIAS REFERÊNCIAS COM “UM CLIQUE” 

Em alguns buscadores (ex.: SciELO) e  possí vel salvar com apenas um clique todos os artigos e PDF 

vinculados. 

                                                                    
3 Os metadados são marcos ou pontos de referência que permitem circunscrever a informação sob todas as formas, pode se dizer 
resumos de informações sobre a forma ou conteúdo de uma fonte. O prefixo “Meta” vem do grego e significa “além de”. Assim 
Metadados são informações que acrescem aos dados e que têm como objetivo informar-nos sobre eles para tornar mais fácil a sua 
organização. (“O que são metadados?”, [S.d.]) 
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Para identificar buscadores e bases com essa opça o basta observar o í cone que aparece no plug-in do 

Zotero no navegador, caso seja identificado o í cone de uma “pasta”, conforme indicado na imagem abaixo, 

o recurso para salvamento simulta neo estara  disponí vel. 

 

Apo s clicar no í cone, uma nova janela se abrira  para escolha das refere ncias (artigos, livros, etc.) que 

deseja baixar. 

 

Escolha os itens que deseja baixar para o Zotero ou clique em “select all” para que baixe todos os itens. 
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4.3 BAIXAR ARQUIVOS DE CITAÇÃO MANUALMENTE 

Para salvar manualmente o arquivo de metadados, ainda na “Base de Pesquisa”, apo s a seleça o do artigo 

desejado, acesse a pa gina relacionada a esse artigo (que pode redirecionar a algum Perio dico) e localize 

o link para download do arquivo de citaça o, que pode se apresentar de diversas formas conforme 

exemplos abaixo: 

a) SciELO: 

Primeiro clique em “How to cite this article”. 

 

 

Abrira  uma janela onde voce  deve clicar em “Export to Reference Manager” para fazer o download do 

arquivo de citaça o. 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?download&format=RefMan&pid=S0104-530X2016000100177
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b) SPELL: 

Leve o cursor do mouse ate  “Spell it” e clique em “Exportar”. 

 

 

Na janela que sera  aberta escolha o formato “BibTex” que sera  melhor reconhecido pelo Zotero. 

 

Nessa parte poderia colocar os formatos que sa o aceitos/compatí veis com Zotero. Sa o muitos os 

buscadores e bases e dessa forma, podem localizar esses formatos em qq base. Ex. BibTex. Depois, como 

o Zotero reconhece?  

4.4 ORGANIZAR COLEÇÕES 

O Zotero permite que se crie pastas ou coleço es. Clique em “Nova Coleça o” (primeiro í cone a  esquerda no 

Zotero). Crie a pasta com o nome a  sua escolha e inclua os itens desejados com operaço es simples 

similares ao “Window Explorer” (arrastar, copiar, etc). 
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4.5 CRIAR ITENS MANUALMENTE  

E  possí vel que o usua rio crie seus pro prios itens no Zotero: 

 

• Livros 

• Artigos de perio dico 

• Teses 

• Seço es de livro 

•  Etc.; 

 

Para criar um novo item clique no í cone com sí mbolo “+”: 

 

Cada item tem seu campo especí fico para ser preenchido. Basta clicar no item e abrira  uma caixa para 

digitaça o dos dados 
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4.6 CAPTURAR SITES, LIVROS E ARTIGOS DE JORNAL 

O Zotero permite ainda salvar refere ncias diversas a partir do site de origem (incluindo metadados de 

livros em sites como por exemplo o “Amazon”). 

Entrando no New York Times, por exemplo, ao acessar um artigo, surge na barra de endereço o í cone de 

um jornal. Ao clicar neste í cone a refere ncia e  salva no Zotero. 

Ex.: 
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Algumas informaço es podem vir faltando (Ex.: Autores), neste caso sera  necessa rio inserir manualmente 

(vide item 4.5). 

4.7 SALVAR PDF JUNTO AO ARQUIVO DO METADADO  

Para que o PDF de um artigo seja capturado no mesmo momento que o artigo (metadados), e  necessa rio 

ir a s prefere ncias do Zotero e dar o Comando: “Anexar automaticamente arquivos PDF e de outros tipos 

associados a um item quando este e  guardado”.  
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No entanto, nem todas bases de busca permitem que o PDF seja anexado de forma automa tica ao arquivo 

de metadados, nestes casos, apo s salvar o metadado no Zotero e o PDF em seu computador, voce  pode 

anexar esse PDF ao Zotero simplesmente clicando com bota o direito na refere ncia do arquivo do Zotero e 

selecionando a opça o “anexar”. 

 

 

Esse mesmo procedimento serve para qualquer tipo de anexo que queira vincular ao metadado para 

melhoria da organizaça o da sua pesquisa, como por exemplo imagens, tabelas e resumos em extenso es de 

arquivos diversos. 
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4.8 CRIAR REFERÊNCIA A PARTIR DE UM ARQUIVO EM PDF 

E  possí vel tambe m introduzir diretamente refere ncias no Zotero a partir de arquivos em PDF ja  

armazenados(“Zotero Blog » Blog Archive » Zotero 5.0.36”, 2019), por meio do processo indicado abaixo.  

• Basta arrastar o ficheiro para dentro da “minha Biblioteca” ou para uma pasta de sua escolha, e em 

seguida o software ira  identificar automaticamente os metatados (se existirem, do contra rio veja 4.5 

Criando itens manualmente).  

• Apo s a concretizaça o da operaça o podemos ver a refere ncia completa entre as outras da pasta com o 

respectivo “pdf” associado. 

 

4.9 OUTRAS FUNÇÕES 

• E  possí vel importar refere ncias de muitos sites, bem como fotografias, artigos de jornais, artigos de 

revistas e outros materiais. 

• Ja  e  possí vel capturar registos a partir do Youtube, o procedimento e  semelhante aos anteriormente 

descritos, na barra de endereço aparece um í cone de filme no qual deveremos clicar para capturar o 

ví deo. 

• Para apagar uma refere ncia basta seleciona -la e carregar no bota o “delete” ou com o bota o do lado 

direito do mouse sobre a refere ncia dar o comando “remover item selecionado da Biblioteca”. 
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5 Recursos do Software 

5.1 PRINCIPAIS COMANDOS 

Abaixo os principais comandos do Zotero: 
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5.2 PESQUISA NA BIBLIOTECA 

 

E  possí vel pesquisar qualquer termo nesta caixa. O termo e  pesquisado em todos os campos de 

informaço es associados a  coleça o. Pode-se pesquisar por palavras, autor, data, notas. 

5.3 PESQUISA AVANÇADA 

Conforme indicado abaixo, o í cone abre a janela de pesquisa avançada, permitindo localizar itens de 

acordo com diversos crite rios. E  possí vel pesquisar diversos campos e associar va rios temas. 

 

Dentro das refere ncias guardadas o “Localizar” e  um comando que encontra um livro ou artigo (de 

acordo com o tipo de refere ncia que for selecionado), em uma biblioteca local ou on-line. 
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5.4 ETIQUETAS (TAGS) 

O comando “etiquetas” possibilita a atribuiça o de novas Keywords escolhidas pelo usua rio a s refere ncias 

guardadas no Zotero (para ale m das que se encontram associadas aos registros e que sa o capturadas no 

momento em que e  importada a refere ncia). 

 

5.5 CRIAR RELAÇÕES  

Dentro de cada item ha  a possibilidade de cruzar refere ncias e estabelecer relaço es entre diferentes 

documentos. Para tal selecionamos “relaço es” na coluna da direita, “adicionar”, onde e  aberta caixa de 

dia logo com as coleço es do Zotero, onde e  possí vel selecionar algum item relacionado. 
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6 Integraça o com Editores de Textos 

6.1 INSERIR REFERÊNCIAS DE CITAÇÕES 

O Zotero possibilita, por meio de um plug-in acoplado ao editor de texto, inserir automaticamente 

as refere ncias bibliogra ficas ja  adicionadas ao Zotero no browser no seu trabalho acade mico, assim como 

criar automaticamente a lista das refere ncias em diversos formatos de refere ncia bibliogra fica, entre eles, 

o ABNT, APA Style, Vancouver, IEEE, Chicago, entre muitos outros. 

Confira o passo a passo: 

1. Entre no seu editor de texto preferido, que pode ser o MS-Word do Office ou o BR-Writer do Open 

Office. 

2. Mantenha o Zotero aberto enquanto utiliza o editor de texto; 

3. Apo s ler o texto da publicaça o desejada, selecione e insira a citaça o direta ou indireta (para frase) 

que deseja acrescentar a  sua publicaça o. 

4. Posicione o cursor ao final da citaça o/para frase, antes do ponto final. 

5. Localize nos menus superiores o menu do Zotero (pode estar na barra de Suplementos do MS-

Word ou na barra de ferramentas do BR-Writer) 

 

 

6. Clique no primeiro í cone da barra do Zotero chamado “Zotero Insert Citation".
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7. Na primeira vez que for inserir uma refere ncia, e  obrigato ria a escolha de um formato, por 

exemplo, ABNT, APA 6.ed., IEEE, Vancouver ou outra. 

  

8. Apo s escolher o formato, aparecera  uma caixa de dia logo onde deve ser digitado autor ou tí tulo da 

refere ncia desejada, selecionada, e em seguida dado “enter” para inclusa o: 
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9. Uma outra opça o e  acessar as pastas do Zotero para seleça o manual da refere ncia. Para isso, clique ao 

lado da logo do Zotero na caixa de dia logo e escolha a opça o “visa o” cla ssica. 

 
10. Apo s selecionar a “visa o cla ssica” a uma janela com as pastas do Zotero sera  aberta. 
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11. Nesta opça o, faça uma busca na caixa de dia logo usando uma palavra do tí tulo ou do autor da 

refere ncia desejada ou selecione manualmente a refere ncia. 

  

12. Se aplica vel, coloque o nu mero da pa gina ou capí tulo ou seça o de onde extraiu a citaça o. 

  

13. Clique em "ok" na caixa de dia logo. 

14. Para citaço es diretas, selecione a opça o “suprimir autor”, presente abaixo do campo para inserça o 

da pa gina. Com isso constara  no texto apenas o formato sem o nome do autor (ex.: “(2017, p.24)”). 

Nestes casos voce  deve inserir manualmente o nome do autor, e tera  no seu texto o metadado 

correspondente ao trabalho citado, o que permitira  a inserça o da bibliografia de modo 

automa tico ao final do seu texto, conforme procedimento presente na sessa o a seguir. 

6.2 INSERIR BIBLIOGRAFIA 

Para inserir o Referencial Bibliogra fico do seu trabalho siga os seguintes passos: 

1. Entre no  arquivo do seu trabalho no editor de texto preferido. 

2. Mantenha o Zotero aberto, do contra rio recurso na o funciona. 

3. Va  para o final do documento posicionando o cursor em um novo para grafo. 
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4. Insira um tí tulo para o capí tulo de Refere ncias, por exemplo, “Refere ncias”. 

5. Clique no segundo í cone da barra do Zotero chamado “Add/Edit Bibliography”. 

 

6. As refere ncias utilizadas no documento sera o automaticamente inseridas no documento, de 

acordo com o formato escolhido. 

7. Faça uma revisa o se esta  certinho ou se precisa haver algum ajuste necessa rio (data de acesso, 

sobrenomes, Etc.) 

6.3 INTEGRAÇÃO COM O GOOGLE DOCS 

As mesmas funcionalidades presentes no Editor de textos, a exemplo do Word, esta o presentes tambe m 

no gerenciador do Google Docs, que pode ser acessado pelo Google Drive a partir de arquivos 

armazenados na nuvem. 

Para o correto funcionamento e  necessa rio que o Zotero em seu computador esteja aberto, sincronizado 

com sua conta, e ainda que o usua rio esteja com login ativo no site do Zotero. 

Com essas premissas cumpridas e  so  acessar o menu Zotero e seguir as funço es apresentadas que seguem 

a mesma lo gica apresentada nas sesso es 6.1 e 6.2. 
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6.4 ALTERAR FORMATO DAS REFERÊNCIAS 

Apo s trabalho ja  concluí do voce  pode precisar alterar a norma de refere ncia utilizada por motivos 

diversos (como o envio de um artigo para um perio dico que utiliza norma diferente da que voce  utilizou 

no seu Artigo). 

Sem a utilizaça o de um gerenciador de refere ncias bibliogra ficas voce  tera  que fazer esse processo 

manualmente. Com o Zotero voce  so  precisa ir ate  o menu na barra superior do editor de texto e selecionar 

o í cone “Prefere ncias” (ou “Document Preferences”). 

 

Em seguida e  so  selecionar a norma de sua prefere ncia e clicar em “OK”, e todo o seu arquivo tera  a 

bibliografia e as citaço es atualizadas automaticamente. 
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