
Zotero

Apresentação

Zotero é um extensão gratuita para o Firefox, fácil de usar e que permite coletar, gerenciar e citar fontes de  

pesquisa. O Zotero está disponível exatamente onde o trabalho de pesquisa é feito: no próprio navegador.

O Zotero  foi  criado  pelo  Center  for  History  and New Media da  George Mason University,  responsável 

também pelo desenvolvimento de diversos aplicativos na área de ensino, pesquisa e exibição de coleções. A 

base  de  dados  bibliográficos  Zotero  foi  originalmente  concebida  para  funcionar  como  um  plugin do 

navegador Mozilla Firefox, mas no final de 2010 os desenvolvedores do programa anunciaram uma versão 

standalone e independente de um único navegador por apresentar extensões também para o Apple Safari o 

Google Chrome. Com isso, os três navegadores permitem a coleta de dados que, por sua vez é gerenciada e  

acessada através de um aplicativo independente.

Nessa apostila serão apresentadas as propriedades do Zotero funcionando como plugin do navegador Firefox 

uma vez que essa versão do programa pouco difere da nova versão standalone.

Instalação

1. Acesse  o site  www.zotero.org. Atualmente estão disponíveis duas versões diferentes  do Zotero:  a 

2.0.9 (estável) e 2.1 (versão beta em testes). Clique no ícone de  download para instalar a versão 

2.0.9:

2. Caso o Firefox não permita a instalação do plugin, clique na opção “Permitir” que aparecerá na parte 

superior direita da tela do navegador;

3. Uma nova janela aparecerá mostrando o nome da extensão (plugin): clique no botão “Instalar agora” 

quando ele estiver disponível;

4. Uma nova janela vai mostrar o andamento da instalação do arquivo .xpi de cerca de 2,5Mb. Ao  

terminar a instalação o Firefox deverá ser reiniciado: clique no botão “Reiniciar o Firefox”;

5. Depois de recarregar o Firefox, o logo da base de dados Zotero aparecerá na parte inferior direita do  

navegador. Clique no logo  para abrir a janela do Zotero.

Princípios

O Zotero  é  um gerenciador de citações  e foi  desenvolvido para  armazenar,  gerenciar e  citar  referências 

bibliográficas,  como  livros  e  artigos.  No  Zotero,  cada  uma  dessas  referências  constitui  um  item.  Na 

organização desse dados é possível criar uma biblioteca composta por itens de diversos tipos, como livros, 

artigos,  websites,  imagens,  etc.  Essa  biblioteca  pode  ser  organizada  em subseções  chamadas  “coleções”. 

Dentro de cada coleção haverá um conjunto de itens diferentes onde, por sua vez, cada item será descrito 

através de uma ficha com as informações sobre ele. Um exemplo: em uma coleção sobre o assunto “Desenho” 

são relacionados livros, artigos de periódico e websites que tratam do tema, onde as características de cada 

um desses itens são descritas na ficha do item. Uma ficha de um artigo pode armazenar também uma cópia 

do próprio artigo em pdf ou a cópia do html de uma página da internet.

http://www.zotero.org/


Interface

A interface do Zotero é basicamente dividida em 4 partes: 3 janelas principais e uma barra de ferramentas na  

horizontal:

1. Na parte superior da janela a sequência de botões dispostos na horizontal permite controlar uma 

série de funcionalidades do Zotero, como a organização dos dados, a configuração do programa, a  

coleta de informações e a sincronização da base online.

2. A janela lateral esquerda é possível percorrer os agrupamentos de dados bibliográficos relacionados 

em pastas, chamadas “coleções”. A pasta principal é chamada “Minha biblioteca” e dentro dela são  

criadas novas coleções, que por sua vez também podem receber outras coleções. O ícone da pasta 

imediatamente  acima  da  janela  da  esquerda  (   “Nova  coleção...”)  permite  criar  uma  nova 

coleção.

[!] IMPORTANTE:  As coleções são marcadores e  não pastas onde os dados são armazenados.  É 

importante compreender esse conceito porque todos os itens coletados e armazenados no Zotero são 

listados em “Minha biblioteca”, que é o local onde eles estão de fato.

3. Na janela central do Zotero são listados os itens coletados e dispostos em uma determinada coleção.  

Ao selecionar uma coleção na janela lateral esquerda, os seus respectivos itens serão relacionados na 

tela central. Cada item é uma ficha que descreve uma fonte de informação, que pode ser um livro, um 

artigo, uma conferência, uma obra de arte e assim por diante.

4. Na janela lateral direita é apresentada a ficha com os dados do item selecionado na janela central. Os  

campos da ficha variam conforme o item selecionado, por exemplo: se o tipo do item for “Artigo de  

periódico” haverá um campo “Título da publicação” que não aparece nas fichas dos itens de tipo 

“Livro”.

Configuração

As principais propriedades de configuração do funcionamento do Zotero são definidas em “Ações” (clique no 

botão  com  o  ícone  da  engrenagem   )  e  na  opção  “Preferências...”.  Em  uma  nova  janela  serão 

apresentados os recursos de configuração do programa onde, na parte superior, são elencadas as opções:

– Geral:  permite  configurar  algumas  propriedades  da  interface  do  Zotero,  o  modo  como  as 

informações apresentadas na tela do navegador são capturadas automaticamente e as propriedades  

de transferência de informações entre grupos de dados;

– Sincronizar: configurações de um servidor de sincronização de dados onde uma cópia da biblioteca  

pode ser armazenada online. O Zotero oferece esse serviço gratuitamente para até 100Mb de dados;

– Procurar: bases de dados trabalham com índices, onde o conteúdo da base é organizado para agilizar 

os mecanismos de busca.  Essa opção permite atualizar esses índices;



– Exportar: configurações de exportação dos dados. São definidos formato de exportação, codificação 

dos caracteres do arquivo texto, configuração de cópia rápida, etc;

– Cite: permite configurar  plugins de editores de texto (MS Word e OpenOffice) e estilos de citação 

segundo os padrões de apresentação das referências bibliográficas escolhidos;

– Proxies: permite configurar o Zotero para armazenar dados de acesso às bases de dados assinadas. A 

configuração  default apresentará  uma  tela  com  instruções,  se  for  necessário  o  uso  dessa 

funcionalidade;

– Teclas de atalho: permite a configuração de teclas de atalho para as principais funcionalidades do 

Zotero;

– Avançado: permite definir o local de armazenamento da base de dados além de configuração dos 

recursos de manutenção do banco de dados, registro de saída e depuração e URL para busca de 

dados bibliográficos.

Na guia “Geral” das preferências do programa é importante configurar as seguintes propriedades:

– “Usar Zotero para arquivos RIS/Refer baixados”: se selecionada, essa opção permite que o Zotero  

carregue automaticamente arquivos RIS gerados por base de dados. Com isso, mesmo que o Zotero  

não apresente um filtro de importação de dados para uma determinada base, se as referências forem 



exportadas como RIS o programa poderá importar os dados. Um exemplo: no Google Acadêmico a  

opção “Preferências do Google Acadêmico” permite mostrar links para importar citações para uma 

base de dados escolhida pelo usuário: ao selecionar “EndNote” ou “RefMan” e salvar as preferências, 

abaixo de cada resultado listado no Google Acadêmico haverá a opção “Importe para...”  que será  

automaticamente importado pelo Zotero.

– “Gerar imagens automaticamente ao criar itens de página web”: se essa opção estiver selecionada, 

toda vez que um item for incorporado à base do Zotero uma cópia html da tela exibida no navegador 

será armazenada e um ícone representando a cópia será exibido vinculado à ficha do item:

– “Associar PDFs e outros arquivos automaticamente ao salvar itens”: uma vez selecionada essa opção, 

os arquivos no formato PDF serão automaticamente copiados e vinculados à ficha do item carregado.  

Dicas

Como selecionar as referências de uma biblioteca no Zotero e criar uma lista dessa seleção?

1. Abra  a  janela  do  Zotero,  na  parte  inferior  do  Firefox.  Na  relação  bibliográfica,  selecione  as 

referências  que  deseja listar  mantendo a  tecla  "Control"  (ou  "Command" no MAC)  pressionada.  

Depois de selecionar, clique com o botão da direita sobre uma das referências marcadas e selecione a 

opção "Criar bibliografia dos itens selecionados...".

2. Na nova janela, escolha o estilo de citação e o formato de saída (RTF, HTML, Área de Transferência 

ou Imprimir). Uma opção frequente é selecionar "Área de Transferência" e abrir um editor de texto e  

colar.



Como escolher o diretório onde o Zotero salva as referências e arquivos coletados?

1. Clique no ícone da engrenagem na parte de cima da janela do Zotero e escolha "Preferências...".

2. Aparecerá a janela de configuração com ícones na parte superior. O ultimo ícone é "Avançado" onde  

existe a opção "Localização do armazenamento". A configuração padrão do Zotero apresenta a opção 

"Usar o diretório do perfil  do usuário Firefox".  Com essa configuração, as suas referências estão  

salvas em uma pasta  específica do programa Mozilla Firefox.  Para definir  outra  pasta, selecione 

"Personalizado" e escolha em que diretório ("Escolha...") deseja salvar as suas referências.

ATENÇÃO - IMPORTANTE:

Se for selecionada uma nova pasta, as suas referências existentes desaparecerão da janela do Zotero! Isso  

acontece porque o programa começará a usar o novo diretório, que está vazio. As suas referências antigas não  

serão apagadas, mas ficarão no diretório anterior. Se quiser exportar as referências existentes ANTES de 

trocar o diretório, faça como descrito na dica "Como exportar uma cópia da biblioteca do Zotero?" e, em  

seguida,  troque  o  diretório onde  salvar  a  biblioteca  do Zotero  e,  finalmente,  importe  o  arquivo que foi  

exportado (ícone engrenagem "Ações" e depois "Importar...").



Como exportar uma biblioteca do EndNote e importar no Zotero?

- Exportar uma biblioteca no formato RIS no EndNote:

1. No EndNote, abra a biblioteca que será exportada;

2. No menu superior do EndNote, escolha "File" e a opção "Export..."

3. Na nova tela (para salvar o arquivo a ser exportado) escolha a opção "Text Only" em "Save file as  

type";

4. Ainda na tela para exportar o arquivo, em "Output Style" selecione a primeira opção "Select Another 

Style...".

CUIDADO: pode levar alguns instantes para aparecer a próxima tela, chamada "Choose A Style";

5. Nessa  nova  tela  "Choose  A  Style",  selecione  a  opção  "RefMan (RIS)  Export"  e  clique  no  botão 

"Choose";

6. Na tela "Export File Name", se a opção "Export Selected References" estiver selecionada, retire a  

seleção (o que garante exportar todos os registros);

7. Clique em "Save".

- Importar uma biblioteca no formato RIS no Zotero:

1. Uma base RIS, como no exemplo acima exportado do EndNote, pode ser aberta no Zotero e em 

outros programas de base de dados bibliográficos.

2. Para importar o arquivo exportado pelo EndNote é muito simples: na tela inferior do Zotero, clique  

no desenho da engrenagem, selecione a opção "Importar" e escolha o arquivo txt exportado pelo 

EndNote.

[!] IMPORTANTE: se a biblioteca exportada do EndNote apresentava anexos às fichas esses arquivos 

não serão exportados ou importados no Zotero.

Como exportar uma cópia da biblioteca do Zotero?

1. Clique na engrenagem do Zotero e selecione a opção "Exportar Biblioteca...";

2. Na nova caixa que aparecerá na tela, escolha o formato "Zotero RDF" de exportação e clique "OK";



3. Escolha o diretório onde salvar o novo arquivo .RDF;

4. Se a opção "Exportar arquivos" estiver selecionada - como no exemplo da tela anterior - uma pasta 

"files"  será criada  junto ao arquivo .RDF e  nela  estarão os arquivos  anexados a  cada  referência 

exportada.

Como exportar uma cópia da biblioteca do Zotero para outros programas de bases de dados bibliográficos,  

como o EndNote?

1. Clique na engrenagem do Zotero e selecione a opção "Exportar Biblioteca...";

2. Na nova caixa que aparecerá na tela, escolha o formato "RIS" de exportação e clique "OK";

3. Escolha o diretório onde salvar o arquivo .RIS;

4. Abra o EndNote;

5. Crie uma nova biblioteca para onde mandar os arquivos vindos do Zotero (File / New / etc...);

6. Clique novamente em "File" e selecione "Import..."

7. Na nova tela, procure o arquivo .RIS exportado do Zotero e, em "Import Options", selecione a opção 

"Reference Manager (RIS)". Na opção "Text Translation" dessa mesma janela, selecione "Western 

European (ISO-8859-1)" e clique "Import";

8. Todas as referências do Zotero serão importadas para a nova biblioteca no EndNote.

Como importar metadados de um PDF?

1. Arraste um arquivo PDF local  (salvo no computador) para o meio da janela do Zotero,  onde as 

referências são listadas;

2. Clique com o botão da direita sobre o arquivo importado e selecione a penúltima opção "Carregar 

Metadados de PDF". Ao fazer isso, o Zotero vai ler o conteúdo do pdf e procurar informações sobre  

ele no Google Acadêmico. Essa função não vai funcionar se o PDF for do tipo imagem (ou seja, o  

conteúdo não é texto) ou se o conteúdo não for indexado pelo provedor de dados que o Zotero  

consulta.



Como importar um item pelo número ISBN, DOI ou PMID?

1. Clique no ícone “Add item by identifier” ;

2. Na nova janela, digite o número do ISBN, DOI ou PMID e clique em “OK”.

Como criar um estilo de citação e referência bibliográfica?

Os estilos de citação do Zotero são escritos em um formato específico de XML chamado CSL, que 

também identifica a extensão desses arquivos. Para criar um estilo de citação em CSL experimente a 

interface em: http://csleditor.quist.de/csleditor/show/1/

Trata-se de um site experimental e em desenvolvimento, mas permite solucionar alguns eventuais 

problemas para citar e editar referências no Zotero.

Coleta de dados

A seguir são listadas algumas bases de dados nas áreas de Engenharia Civil, Arquitetura e Ciências Sociais  

Aplicadas. As referências obtidas naquelas marcadas com [Z] são automaticamente identificadas pelo Zotero.

1. ACADEMIC SEARCH PREMIER (EBSCOHOST) [Z]
2. APPLIED SCIENCE FULL TEXT (WILSON WEB)
3. ARTS & HUMANITIES CITATION INDEX (WEB OF SCIENCE) [Z]
4. ART FULL TEXT (WILSON WEB)
5. ARTMUSEUM IMAGE GALLERY (WILSON WEB)
6. ASTM INTERNATIONAL - DIGITAL LIBRARY [Z]
7. AVERY INDEX OF ARCHITECTURAL PERIODICALS (CSA) [Z]
8. BUSINESS FULL TEXT (WILSON WEB)
9. CIVIL ENGINEERING ABSTRACTS ASCE (CSA) [Z]
10. COMPENDEX [Z]
11. CRCNETBASE - ENGNETBASE (E-BOOKS) [Z]
12. CRCNETBASE - ENVIRONETBASE (E-BOOKS) [Z]
13. E-LIVRO (E-BOOKS)
14. EARTHQUAKE ENGINEERING ABSTRACTS (CSA) [Z]
15. EBRARY (E-BOOKS)
16. EDUCATION FULL TEXT (WILSON WEB)
17. EIGTHTEENTH CENTURY COLLECTION ONLINE – ECCO [Z]
18. ENGINEERED MATERIALS ABSTRACTS (CSA) [Z]
19. ENGINEERING RESEARCH DATABASE (CSA) [Z]
20. ENGINEERING RESEARCH DATABASE (CSA) [Z]
21. ENVIRONMENTAL ENGINEERING ABSTRACTS (CSA) [Z]
22. FRANCIS (OVID) [Z]
23. HUMANITIES FULL TEXT (WILSON WEB)
24. JSTOR: JOURNAL STORAGE: THE SCHOLARLY JOURNAL ARCHIVE [Z]
25. MUSE PROJECT [Z]
26. PROQUEST DISSERTATION AND THESES FULL TEXT*
27. PROQUEST SOCIAL SCIENCE JOURNALS*
28. SAFARI BOOKS ONLINE (E-BOOKS)
29. SCIELO (BIREME) [Z]
30. SCIENCE DIRECT [Z]
31. SCOPUS [Z]
32. SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX (WEB OF SCIENCE) [Z]
33. SOCIAL SCIENCE FULL TEXT (WILSON WEB)
34. WEB OF SCIENCE [Z]

http://csleditor.quist.de/csleditor/show/1/


*ProQuest para o Zotero:

1. Marcar as referências e exportar

2. Selecionar  a  opção  “Exportar  diretamente  para  ProCite,  EndNote  ou  Reference  Manager”.  Se  o 

Zotero  estiver  configurado  para  receber  automaticamente  arquivos  RIS,  as  referências  serão 

importadas.  Para  configurar  essa  propriedade:  clique  em  “Ações”  (ícone  da  engrenagem), 

“Preferências...”,  na guia  “Geral”  da  nova  janela,  selecionar a  opção “Usar  Zotero  para  arquivos  

RIS/Refer baixados”.

Citação

Para o padrão ABNT, usar o estilo desenvolvido pelo DCI – Departamento de Ciência da Informação na 

UFSCar, que pode ser obtido no endereço:

http://www.dci.ufscar.br/documentos/ferramentas/arquivo-de-estilo-zotero-para-formato-

abnt/at_download/file

Para instalar o estilo no Zotero:

1. No menu do Zotero, clique em “Ações” (ícone da engrenagem), “Preferências...” e selecione a guia  

“Estilos” da nova janela;

2. Clique no botão “+” abaixo da relação de estilos (“Gerenciador de estilos”);

3. Na nova janela “Adicionar Estilo”, encontre e selecione o arquivo ABNT.csl baixado do site do DCI – 

UFSCar e confirme a operação;

4. Na relação de estilos do Zotero, deverá estar listado “ABNT (Brazilian Standards Association)”

Uma vez instalado o estilo ABNT, pode-se criar listas bibliográficas de diversas maneiras:

1. Clique com o botão da direita do mouse sobre uma coleção (qualquer pasta do lado esquerdo da tela  

do Zotero) e selecione “Criar bibliografia da coleção...”;

2. Selecione as referências na janela central do Zotero, clique com o botão da direita e selecione “Criar 

bibliografia da coleção...”;

Nas duas formas descritas acima, uma nova janela surgirá, permitindo que se escolha o “Estilo  de citação” -  

selecione ABNT - e o “Formato de saída”.  Essa última opção permite  criar  um arquivo RFT (texto com  

formatações de negrito, itálico, etc), criar um arquivo HTML (para abrir no navegador Iexplorer, Firefox ou 

Safari), copiar para a área de transferência e assim colar a relação bibliográfica em qualquer programa (Ctrl +  

V) ou imprimir.

Plugin para OpenOffice e Word

O Zotero oferece um plugin para editores de texto, que permite acessar a relação bibliográfica coletada com o  

programa a partir dos editores MS Word ou OpenOffice.

A página do site do Zotero com as instruções é:

http://www.zotero.org/support/word_processor_plugin_installation

Para instalar, certifique-se que o programa de edição de texto esteja fechado, acesse o link acima e escolha a  

extensão  conforme  o  seu  editor  de  textos.  O  Firefox  cuidará  da  instalação  e  será  desligado  e  ligado 

novamente. Uma vez concluída a operação, entre no seu editor de textos e procure pela barra de ferramentas 

do Zotero:

http://www.zotero.org/support/word_processor_plugin_installation
http://www.dci.ufscar.br/documentos/ferramentas/arquivo-de-estilo-zotero-para-formato-abnt/at_download/file
http://www.dci.ufscar.br/documentos/ferramentas/arquivo-de-estilo-zotero-para-formato-abnt/at_download/file


Os sete botões são:

1. Insert  Citation: a primeira vez que é selecionado em um novo documento, essa opção abre uma 

janela onde deve ser escolhido o formato de citação. Em seguida, a nova janela “Add/Edit Citation” 

permite escolher a referência que será inserida no texto. Pode-se citar várias referências ao mesmo 

tempo, através da opção “Fontes múltiplas...”, que abrirá uma janela lateral para a seleção de várias 

referências.  Também  é  possível  incluir  um  prefixo  (“Prefix”)  ou  sufixo  (“Suffix”)  à  citação  da  

referência, bem como excluir o autor (“Suppress Author”) ou incluir dados de detalhes da citação 

referenciada  (página,  capítulo,  coluna,  etc).  Ao  clicar  “OK”,  a  referência  será  inserida  no  texto,  

segundo o formato escolhido (autor-data, nota sobrescrita, etc).

2. Edit Citation: para editar uma referência já inserida no texto, deve-se posicionar o mouse sobre ela e 

clicar a opção “Edit Citation”. A janela descrita no item anterior (“Insert Citation”) aparecerá e será 

possível modificar a referência.

3. Insert Bibliography: permite inserir a relação bibliográfica dos artigos citados no corpo do texto. 

Observe que a bibliografia será inserida na altura da posição do cursor dentro do texto. Portanto,  

certifique-se que o cursor esteja na posição em que se deseja a bibliografia: no final do texto ou do 

capítulo, por exemplo.

4. Edit Bibliography: a opção permite editar a bibliografia. Na nova janela “Edit Bibliography”, a área 

da  direita  (“References  in  Bibliography”)  lista  as  referências  citadas.  Para  incluir  referências  

bibliográficas não citadas no corpo do texto, pode-se selecionar os títulos e clicar na seta que aponta 

para a área da direita. Também é possível editar manualmente o formato da bibliografia, mas isso  

impedirá que o plugin atualize a referência caso o estilo escolhido inicialmente seja alterado.

5. Refresh: atualiza o formato das citações e da bibliografia.

6. Set  Document  Preferences:  permite  alterar  o  formato  de  citação  configurado  inicialmente.  Essa 

operação muda o padrão das citações e da bibliografia.

7. Remove Field Codes: remove a conexão do texto com a base Zotero, o que impedirá alterações e  

atualizações do documento. Use essa opção apenas quando o trabalho estiver concluído e não for  

mais necessária a ligação o Zotero. No entanto, nada impede que a conexão seja removida apenas de 

uma cópia do texto original ainda conectado à base Zotero.



Registro de uma conta Zotero

Para efetuar o registro de uma conta no servidor Zotero.org é necessário seguir os procedimentos descritos  

abaixo.  Também  é  necessário  ter  o  plugin Zotero  instalado  no  navegador  Firefox  para  sincronizar  e 

compartilhar dados bibliográficos.

1. Na página principal do site Zotero (www.zotero.org), no canto superior direito, existe um link para o 

registro (https://www.zotero.org/user/register/);

2. Na nova página de registro, são solicitados os dados para criar uma conta Zotero que, conforme as  

instruções, permite a sincronização online de bibliotecas e a participação em grupos ou em fóruns de 

discussão. Os dados são:

- Nome do usuário (Your username). Se o nome informado não estiver em uso, o termo “Profile 

URL” abaixo do campo de preenchimento aparecerá em verde. Caso o nome informado não estiver 

disponível, o “Profile URL” aparecerá em vermelho;

- Email;

- Confirmação de Email (Confirm Email);

- Senha (Password) com no mínimo 6 caracteres;

- Verificação da senha (Verify Password);

- Digitação de palavras de confirmação (Type Both Words Below)

Uma vez preenchidos os dados, o registro é efetivado ao clicar o botão “Register”.

3. Uma  vez  completada  a  operação  anterior,  uma  nova  tela  chamada  “Email  Validation”  trará 

instruções informando que um email de confirmação foi enviado para o endereço registrado. Caso o 

email não seja recebido em 30 minutos, o sistema aconselha o usuário a procurar pela mensagem na 

https://www.zotero.org/user/register/
http://www.zotero.org/


caixa de spam. Como última opção – caso o usuário não tenha recebido o email de validação – a tela 

ainda apresenta uma caixa de entrada para digitar o email registrado (“Email address you entered  

when registering”), o que permite gerar um novo email de validação do registro.

4. A mensagem enviada pelo servidor Zotero para o email registrado diz

“Thanks for signing up for a zotero.org account! Please confirm your email address by clicking on  

the following link: http://www.zotero.org/user/validate/??????????”.

Aqui o código de validação da conta foi substituído por pontos de interrogação (?), mas o mesmo é 

composto por um sequência exclusiva de letras e números. Ao clicar no link de confirmação será 

exibida a tela:

5.  Uma vez criado o registro, deve-se configurar o Zotero para usar as funcionalidades de sincronização  

com o servidor. É isso o que é explicado nas instruções apresentadas na tela de configuração:

1. Abra o Zotero - Clique no ícone Zotero no canto inferior direito da janela do navegador Firefox:

2. Abra a guia “Sincronizar” no painel de preferências – Clique no botão “Ações do menu (o 

ícone da engrenagem, como na imagem abaixo) no alto da coluna da esquerda da tela do Zotero e  

selecione a opção “Preferências...”. Em seguida, selecione a guia “Sincronizar”:

http://www.zotero.org/user/validate/


3. Insira seu nome de usuário e senha – Informe o seu nome de Usuário (username) e Senha 

(password) nos campos do painel de sincronização, conforme os seus dados de registro. Em seguida 

o Zotero deverá sincronizar automaticamente a sua biblioteca.

Se as opções de “Sincronização de arquivo” estiverem selecionadas, os arquivos anexos aos itens da  

biblioteca  serão  enviados  para  o  servidor  até  que  o  limite  de  100Mb  da  armazenagem  gratuita  

permitida  pelo  Zotero  seja  atingido.  A  sincronização  de  arquivo  também  pode  demorar  para 

completar dependendo do número de itens existentes na sua biblioteca.

6. Uma vez criado o registro em zotero.org (passos de 1 a 4) e sincronizada a biblioteca local com o 

servidor (passo 5), é possível configurar uma série de propriedades da sua conta no sistema. Para 

isso, é necessário fazer o login: em www.zotero.org, na extremidade superior direita da tela clique na 

opção “Login”.

http://www.zotero.org/


7. Uma vez feito o login será exibida a tela inicial do site do Zotero, mas com algumas diferenças:

- Na parte superior direita, serão mostradas as opções:

A opção “Inbox” permite, em uma nova tela, acessar as mensagens trocadas com outros usuários da 

comunidade Zotero.org, além de enviar mensagens (“Compose”) e ver as imagens enviadas (“Sent”). 

A opção “Profile” mostra os seus dados de registro, como divulgados para a comunidade Zotero.org. 

Esses  dados  podem  ser  alterados  ou  incrementados  ao  acessar  a  opção  “Settings”:  a  nova  tela  

permitirá incluir, editar e compartilhar uma variedade de informações, como um curriculum, volume 

de  armazenagem  no  servidor  Zotero.org,  compartilhamento  de  dados,  etc.  Finalmente,  a  opção 

“Logout” permite desconectar da conta Zotero.

- Uma vez conectado, abaixo do logo “Zotero” na parte superior esquerda da tela, aparecerá a guia  

“My Library”.

Ao  clicar  na  guia  “My  Library”  será  apresentada  a  sua  biblioteca  completa  (“Library”),  como 

armazenada no servidor Zotero.org após a sincronização com os dados do seu Zotero instalado no 

navegador. Na coluna esquerda da tela são listadas as pastas (“Collections”) e na coluna direita são 

apresentados os itens da biblioteca ou da pasta selecionada na relação da coluna esquerda. Ao clicar 

em um dos itens da coluna da direita será exibida a ficha completa da bibliografia selecionada. Se  

houver um arquivo anexado ao item e que tenha sido enviado para o servidor Zotero.org durante a  

sincronização,  um  link  permitirá  abri-lo  ou  copia-lo,  mesmo  que  se  esteja  navegando  por  um 

computador sem o plugin Zotero instalado. Isso significa que a sua biblioteca está disponível online e 

pode ser acessada de qualquer computador conectado à rede internet.



- Ao lado da guia “My Library” (abaixo do logo “Zotero” na parte superior esquerda da tela) existe a  

guia “Groups” que, uma vez feito o login na sua conta Zotero, apresentará informações sobre os seus 

grupos de usuários que compartilham referências bibliográficas. Uma biblioteca de grupo (“Group 

Library”) é uma biblioteca armazenada  online e que pode ser compartilhada com outros usuários 

registrados  em  Zotero.org.  Uma biblioteca  de  grupo  pode  ter  diversas  pastas  e  itens  e  ela  será 

apresentada na janela do  plugin Zotero instalado no navegador – na coluna esquerda, abaixo do 

ícone “Group Libraries” – se a biblioteca de grupo for sincronizada com uma conta registrada em  

Zotero.org. 

8. A tela apresentada ao acessar a guia “Groups”, selecionada depois de feito o  login em uma conta 

Zotero, permite:

a) Criar  um novo grupo que compartilha informações bibliográficas.

Na guia “Groups”, ao clicar no botão “Create a New Group” – localizado do lado direito da tela – será  

exibida a seguinte opção de seleção do tipo de grupo a ser criado:

Na opção do nome do grupo (“Group Name”) pode-se identificar o título do grupo e que será exibido  

na relação “Group Libraries” da janela do  plugin Zotero, por exemplo. No tipo do grupo (“Group 

Type”),  é  configurado  o  grau  de  privacidade  dos  dados  relacionados  ao  grupo:  “Public,  Open 

Membership”  permite  que  qualquer  um  veja  a  biblioteca  e  integre  o  grupo;  “Public,  Closed  

Membership”  permite  que  qualquer  um veja  a  biblioteca  online mas  apenas  integrarão o  grupo 

aqueles  que  forem  convidados  ou  aceitos;  e  “Private  Membership”  restringe  a  biblioteca  e  a 

participação no grupo a aqueles usuários do Zotero que foram especificamente convidados. Uma vez 

configurado o nome do grupo e o tipo, o botão “Create Group” finaliza a sua criação.

b) Configurar um novo grupo.

Após criar um novo grupo, uma tela de configuração é exibida, onde pode-se editar o nome do grupo,  

a descrição dele, associá-lo a uma área do conhecimento (“Disciplines”), ilustrá-lo com uma figura  

(“Upload a new group picture”), apresentar um endereço (link em “Group URL”) e salvar os dados 

(“Save Settings”). Na parte superior da tela, a guia “Members” lista os usuários que integram o grupo 

e permite enviar convites (“Send More Invitatios”) e a guia “Library” lista as pastas e os itens que 

integram a biblioteca do grupo.



c) Gerenciar grupos.

A guia “Groups” lista a relação de grupos que o usuário Zotero.org tem acesso, tanto como membro  

como  administrador  do  grupo.  Naqueles  grupos  onde  o  usuário  participa,  existe  apenas  o  link 

“Group Library” abaixo do nome do grupo. Já os grupos administrados pelo usuário apresentam 

também o link “Manage Group” abaixo do nome do grupo. O link “Manage Group” exibe a tela de 

configuração do grupo, como descrito no tópico “b” acima.

Guia de Início Rápido

Zotero [zoh-TAIR-oh] is a free, easy-to-use Firefox extension to help you collect, manage, and cite your  

research sources. It lives right where you do your work—in the web browser itself.

Zotero é um extensão gratuita para o Firefox, fácil de usar e que permite coletar, gerenciar e citar fontes de  

pesquisa. O Zotero está disponível exatamente onde o trabalho de pesquisa é feito: no próprio navegador.

Princípios Básicos

O que é o Zotero?

Antes de entender o que o Zotero faz, é importante saber o que ele é. Zotero é 

uma extensão (plugin) para o navegador Firefox.

Como instalar o Zotero?

Ao visitar a página zotero.org, pode-se instalar o Zotero através do botão de 

download existente na página.  Uma vez instalado no Firefox e reiniciado o 

navegador,  o  Zotero  pode  ser  acessado  ao  clicar  o  ícone  na  parte  inferior 

direita da tela do Firefox. O Zotero trabalha no seu próprio painel dentro do 

navegador Firefox.

O que o Zotero faz?

O  Zotero  é,  em  seu  nível  mais  básico,  um  gerenciador  de  citações.  Foi 

projetado para armazenar, gerenciar e citar referências bibliográficas,  como 

livros e artigos. No Zotero cada uma dessas referências constitui um item.



Quais tipos de itens existem?

Cada item contem meta-dados (metadata) diferentes, dependendo do tipo que 

ele  é.  Os  itens  podem  ser  de  qualquer  origem,  desde  livros,  artigos  e 

documentos até páginas da internet, obras de arte, filmes, gravações sonoras, 

listas, estudos de caso ou estatutos, entre muitos outros.

O que se pode fazer com os itens?

A relação de itens aparece na coluna central da janela do Zotero. Os meta-

dados de um item são relacionados na coluna direita. Os meta-dados incluem 

título, autores, editores, datas e todos os outros dados necessário para citar o 

item. 

Organização

Coleções

A coluna da esquerda da janela do Zotero no Firefox apresenta a pasta “Minha 

biblioteca”, que contém a relação de todos os itens. Ao clicar o botão acima da 

coluna da esquerda é possível criar uma “Nova coleção…”, uma pasta onde se 

pode colocar itens relacionados a um projeto ou tópico específico. Coleções 

também podem conter  sub-coleções.  Um item em uma coleção é como um 

atalho alternativo para a referência e não uma duplicação ou cópia. 

Tags (Marcadores)

Itens podem receber tags (marcadores). Os nomes dos tags são definidos pelo 

usuário. Um item pode receber vários tags, tantos quantos forem necessários. 

Os tags são adicionados ou removidos com o seletor de tags, acima da coluna 

da esquerda ou através da guia “Tags” de qualquer item na coluna da direita. 

Buscas

As buscas rápidas (Quick searches) apresentam itens cujos meta-dados, tags 

ou conteúdos correspondem aos termos de pesquisa e são realizadas a partir 

da barra de ferramentas do Zotero. Ao clicar o ícone da lupa, próximo à caixa 

de  busca,  é  aberta  a  janela  de  busca  avançada  (“Advanced  Search”),  que 

permite buscas complexas ou específicas. 



Salvar buscas

Buscas  avançadas  (Advanced  searches)  podem  ser  salvas  na  coluna  da 

esquerda.  Elas  são  similares  às  coleções,  mas  serão  atualizadas 

automaticamente  com  os  novos  itens  que  corresponderem  aos  termos  de 

busca. 

Coletar dados

Anexos

Os  itens  podem  conter  notas,  arquivos  e  links  anexos.  Esses  anexos 

(attachments) aparecem relacionados na coluna central, abaixo do item a que 

pertencem. Anexos podem ser mostrados ou ocultados ao clicar na seta ou no 

sinal de mais ao lado do item a que pertencem. 

Notas

Notas  com  formatação  de  texto  (Rich-text  notes)  podem  ser  anexadas  a 

qualquer item través da guia “Notas” na coluna da direita. As notas podem ser 

editadas na coluna da direita ou em sua própria janela. Para criar uma nota 

sem que ela seja anexada a um item, clique no botão “Nova nota standalone”  

na barra de ferramentas do Zotero. 

Arquivos

Qualquer tipo de arquivo pode ser anexado (attached) a um item. Itens como o 

PDF de um artigo ou imagens de uma obra de arte podem ser abertos na janela 

do  Firefox,  enquanto  que  outros  tipos  de  arquivo  podem  ser  abertos  por 

programas  externos.  Pode-se  anexar  arquivos  através  da  guia  “Anexos”  na 

coluna da direita, do botão “Criar novo item da página corrente” na barra de 

ferramentas do Zotero ou do recurso arrastar e soltar. 

Liks e Instantâneos (“Snapshots”)

Páginas da internet (Web pages) podem ser anexadas a qualquer item como 

um link ou um  snapshot.  Um link simplesmente abre a página online.  Um 

“Snapshot”  gera  uma  imagem  da  página  ao  armazenar  localmente  (no 

computador  do  usuário)  a  Web  page,  tal  como  ela  era  quando  foi  salva, 

disponível sem que haja uma conexão com a internet. 



Capturar itens

Uma vez que o Zotero funciona com o Firefox, é simples criar novos itens a 

partir da informação disponível na internet. Se um ícone de captura (capture) 

aparece na barra de endereço do Firefox, o Zotero pode automaticamente criar 

um item segundo o tipo do documento e preencher os campos de meta-dados. 

Se  um  arquivo  de  texto  completo  em  PDF  estiver  disponível,  ele  será 

automaticamente anexado ao item. 

Capturas Individuais ou Múltiplas

Se o ícone de captura (capture) apresenta a figura de um livro, artigo, imagem 

ou  outro  item  individual,  ao  clicá-lo  o  item  será  adicionado  à  coleção 

selecionada  no Zotero.  Se  o  ícone de captura é  uma pasta,  significa  que  a 

página da internet possui vários itens selecionáveis. Ao clicar nessa pasta, é 

aberta uma caixa de diálogo a partir da qual cada item disponível na página 

pode ser selecionado e salvo no Zotero. 

Tradutores

O Zotero usa módulos chamados “tradutores” (translators) para capturar as 

informações dos sites da internet. Existem tradutores genéricos que trabalham 

com muitos sites, assim como tradutores escritos para um site específico. Se 

um site de interesse do usuário não possui um tradutor específico, pode-se 

solicitar um nos fóruns de discussão do Zotero. 

Salvar uma Página Web

Ao clicar no botão “Criar novo item da página corrente” (“Create New Item 

from Current  Page”)  na  barra  de  ferramentas  o  Zotero  é  criado  um item 

“Página  Web”  (Web  Page)  e  ela  é  salva  como  um  snapshot anexo.  Esse 

procedimento  salva  a  própria  página  como  um  item  e  não  as  fontes 

bibliográficas disponíveis no site.

Adicionar Itens a partir de um Identificador

O Zotero  pode  adicionar  itens  automaticamente  (add items automatically) 

através do número de ISBN, do número DOI (Digital Object Identifier) ou do 

número de identificação no PubMed (PubMed ID). Esse procedimento pode 

ser  executado  ao  clicar  o  botão  “Add  Item  by  Identifier”  na  barra  de 

ferramentas do Zotero, inserir o número do identificador (ID number) e clicar 

“OK”. 



Adicionar Itens Manualmente

Os itens podem ser adicionados manualmente (added manually) ao clicar o 

botão “Novo Item” (“New Item”) na barra de ferramentas do Zotero e então 

selecionar  o  tipo  desejado.  Os  meta-dados  podem  ser  adicionados 

manualmente na coluna da direita. Além da versatilidade desta opção, ela é 

importante para inserir dados de documentos primários. 

Citação

Citar Itens

O  Zotero  utiliza  uma  linguagem  de  estilos  de  citação  (“Citation  Style  

Language”  ou  CSL)  para  formatar  citações  nos  estilos  apropriados  e  em 

muitos estilos bibliográficos diferentes. O Zotero oferece os principais estilos 

de  citação  (Chicago,  MLA,  APA,  Vancouver,  etc)  bem  como  uma  grande 

quantidade  de  estilos  de  periódicos  específicos.  Se  o  Zotero  não  oferecer 

suporte a um estilo desejado, pode-se consultar o link requesting styles para 

informações adicionais. 

Integração com Editores de Texto

Os plugins do Zotero para o Word e OpenOffice permitem que o usuário insira 

citações (insert citations) a partir do software de editor de textos. Com isso é 

possível  citar  facilmente  várias  páginas,  fontes  ou  qualquer  outro  tipo 

específico de referência. São permitidas citações no corpo do texto, em notas 

de rodapé e em notas finais.

Bibliografias Automáticas

Através dos  plugins de editores de texto (word processor plugins) é possível 

alterar os estilos de citação de um documento inteiro de uma vez só ou gerar 

automaticamente a bibliografia de um item citado. 

Bibliografias Manuais

O  Zotero  insere  citações  e  bibliografias  (citations  and  bibliographies)  em 

qualquer campo de texto ou programa. Basta segurar e arrastar os itens, usar a 

cópia  rápida  (“Quick  Copy”)  para  enviar  as  citações  para  a  área  de 

transferência  (“Clipboard”)  ou  exportar  a  referência  diretamente  para  um 

arquivo. 



Colaboração

Sincronização

Pode-se  usar uma biblioteca do Zotero  em vários  computadores  através  do 

sincronizador (syncing). Os itens de uma biblioteca são sincronizados através 

do  servidor  do  Zotero,  enquanto  arquivos  sincronizados  usam  seu próprio 

serviço  WebDAV para sincronizar arquivos como PDF's, imagens ou áudio e 

vídeo. 

Servidor do Zotero

Itens sincronizados a partir do servidor do Zotero podem ser acessados online 

através  de  uma conta  no  zotero.org.  Pode-se  compartilhar  bibliotecas  com 

outras  pessoas  ou  criar  currículos  (C.V.)  personalizados  a  partir  de  itens 

selecionados. 

Grupos

Os  usuários  do  Zotero  podem  criar  grupos  (groups)  de  interesse  ou 

colaborativos. Bibliotecas compartilhadas de grupos permite o gerenciamento 

colaborativo de fontes de pesquisa e documentos, tanto online quanto como 

cliente  do  Zotero.  O  site  zotero.org pode  ser  o  eixo  central  de  pesquisa, 

comunicação e organização dos projetos de um grupo. 


