
TEMA 2 – Descrição de recursos impressos 

 

2.1 – Publicações em volumes 

 

Entende-se por uma publicação em vários volumes uma obra que é composta 

por um número limitado de unidades físicas que são distintas entre si (podem 

até ter títulos e menções de responsabilidade específicas), mas que foram 

concebidas e publicadas como um todo. Exceptuam-se as publicações em 

fascículos. 

Como catalogar estas publicações? 

Existem várias opções de catalogação para este tipo de publicações:  

descrição num único nível  

ou  

em dois ou mais níveis. 

 

Descrição bibliográfica num único nível 

Na descrição num único nível, a informação descritiva do todo e das partes é 

colocada nas sete zonas da ISBD para monografias. 

 

No anexo A da ISBD(M) são referenciadas as várias opções existentes para este 

tipo de descrição bibliográfica. 

 

Optou-se por explicitar as opções A, B e C deixando a opção D da descrição 

das partes componentes para o tema seguinte. 

 

Opção A - Descrição bibliográfica num único nível usando a 7ª zona – nota 

de conteúdo 

 

Corresponde a uma descrição em que o título próprio é o título comum às 

partes e em que o título das partes individuais é dado numa nota de 

conteúdo. 

 

Exemplos: 



BRAUDEL, Fernand, 1902-1985 

 

Civilização material, economia e capitalismo : sécs XV-XVIII / Fernand Braudel 

; trad. Telma Costa. – Lisboa : Teorema, D.L. 1992.  – 3 vol. ; 25 cm. – 

(Teorema. Série especial; 6; 8; 9). - Tit. Orig. : Civilisation matérielle, 

économie et capitalisme. – Contém: 1º v. : As estruturas do quotidiano : o 

possível e o impossível. – 544 p. - 2º v. : Os jogos das trocas. – 600 p. – 3º v. : 

O tempo do mundo. – 607 p. 

 

(Por vezes, neste tipo de descrição o único elemento que se coloca em notas 

é o título da parte. 

Exemplo : Contém: 1º v. : As estruturas do quotidiano : o possível e o 

impossível. – 2º v. : Os jogos das trocas. – 3º v. : O tempo do mundo. ).  

 

KIPLING, Rudyard, 1865-1936 

 

Selected works of Rudyard Kipling / Kipling. – New York : P. F. Collier, [190-]. 

– 3 vol. ; 21 cm. – Contém : 1º vol. : Soldiers three ; In black and white ; The 

story of the Gadsbys ; The phantom ’rickshaw and other tales ; Wee Willie 

Winkie and other child stories. – 2º vol.: The light that failed ; Plain tales from 

the hills. – 3º vol.:  Mine own people ; The courting of Dinah Shadd and other 

stories ; American notes ; Under the deodars and other tales ; Departmental 

ditties ; Barrack-room ballads and other verses. 

 

 

Opção B - Descrição bibliográfica num único nível usando a 6ª zona – zona 

da colecção 

 

Corresponde a uma descrição em que o título próprio é o título de cada uma 

das partes individuais e o título comum é dado na 6ª zona da ISBD, a zona da 

colecção. 

 

 



Exemplos: 

KIPLING, Rudyard, 1865-1936 

 

Soldiers three ; In black and white ; The story of the Gadsbys ; The phantom 

’rickshaw and other tales ; Wee Willie Winkie and other child stories / 

Rudyard Kipling. – New York : P. F. Collier, [190-]. – 300 p. ; 21 cm. – 

(Selected works of Rudyard Kipling ; vol. 1) 

 

KIPLING, Rudyard, 1865-1936 

 

The light that failed ; Plain tales from the hills / Rudyard Kipling. – New York : 

P. F. Collier, [190-]. – 280 p. ; 21 cm. – (Selected works of Rudyard Kipling ; 

vol. 2) 

 

KIPLING, Rudyard, 1865-1936 

 

Mine own people ; The courting of Dinah Shadd and other stories ; American 

notes ; Under the deodars and other tales ; Departmental ditties ; Barrack-

room ballads and other verses / Rudyard Kipling. – New York : P. F. Collier, 

[190-]. – 310 p. ; 21 cm. – (Selected works of Rudyard Kipling ; vol. 3) 

 

Opção C - Descrição bibliográfica num único nível usando a 1ª zona – zona 

do título e da menção de responsabilidade 

 

Corresponde a uma descrição em que o título próprio é uma combinação do 

título comum às partes e do título de cada parte individual. Nestas situações, 

o título próprio consiste num título comum e num título dependente.  

 

Exemplo:  

 

COURTILLON, Janine 



Libre échange 3. Livre du professeur / Janine Courtillon, C. Guyot-Clément, 

Geneviève-Dominique de Salins. - Paris : Hatier : Didier, 1994. – 189 p. : il ; 25 

cm.  

 

ISBN 2-278-04028-6  

 

(O título Libre échange 3 é o título comum às partes e o título Livre du 

professeur é o título individual. Chama-se a este título individual ou título 

dependente porque a sua designação é insuficiente para ser o título próprio.)  

 

Outras opções  

 

Tratando-se de uma obra em volumes em que as partes (cada volume) têm 

tudo em comum excepto a paginação, é frequente elaborar uma descrição a 

um único nível sem referenciar qualquer informação em nota de conteúdo. 

 

Exemplos:  

 

CHAUNU, Pierre, 1923-   

 

A civilização da Europa das luzes / Pierre Chaunu ; trad. de Manuel João 

Gomes. - Lisboa : Estampa, 1985. - 2 vol. : il.,mapas, quadros ; 21 cm. - 

(Imprensa universitária ; 43 ; 44). - Tít. orig.: La civilisation de l' Europe des 

Lumières 

 

HERCULANO, Alexandre, pseud. 

 

Opúsculos / Alexandre Herculano ; org., introd. e notas de Jorge Custódio e 

José M. Garcia. - ed. crítica. - Lisboa : Presença, 1982-1987. - 6 vol. : il. ; 24 

cm 

 

 

 



Descrição bibliográfica a vários níveis 

 

A descrição a vários níveis baseia-se na divisão da informação descritiva em 

dois ou mais níveis. O primeiro nível contém informação comum ao conjunto 

da publicação. O segundo nível e os níveis subsequentes contêm informações 

relativas aos volumes individuais ou outras unidades. 

Em cada nível, os elementos da descrição são dados pela mesma ordem e com 

a mesma pontuação da publicação unitária. 

 

Exemplos: 

 

BRAUDEL, Fernand, 1902-1985 

 

Civilização material, economia e capitalismo : sécs XV-XVIII / Fernand Braudel 

; trad. Telma Costa. – Lisboa : Teorema, D.L. 1992. - . – 3 vol. ; 25 cm. – Tit. 

Orig. : Civilisation matérielle, économie et capitalisme.  

 

Vol. 1: As estruturas do quotidiano : o possível e o impossível. – 544 p. – 

(Teorema. Série especial; 6)   

 

Vol. 2: Os jogos das trocas. – 600 p. - (Teorema. Série especial; 8) 

 

Vol. 3: O tempo do mundo. – 607 p. - (Teorema. Série especial; 9) 

 

 

KIPLING, Rudyard, 1865-1936 

 

Selected works of Rudyard Kipling / Kipling. – New York : P. F. Collier, [190-]. 

– 3 vol. ; 21 cm. – 

 

Vol. 1º : Soldiers three ; In black and white ; The story of the Gadsbys ; The 

phantom ’rickshaw and other tales ; Wee Willie Winkie and other child 

stories. – 300 p.  



 

Vol. 2º : The light that failed ; Plain tales from the hills. – 280 p. 

 

Vol. 3 : Mine own people ; The courting of Dinah Shadd and other stories ; 

American notes ; Under the deodars and other tales ; Departmental ditties ; 

Barrack-room ballads and other verses. – 310 p. 

 

 

Descrição em aberto 

 

Corresponde a descrições bibliográficas em que certos elementos da descrição 

são deixados em aberto porque a entidade catalogadora não possui todos os 

volumes da publicação. Esses espaços em aberto são especificamente a data 

da publicação (na 4ª zona) e o número de volumes (na 5ª zona). Os espaços 

são deixados em aberto até que sejam descritos todos os volumes. 

 

4ª Zona – Zona da publicação, distribuição, etc. 

 

Em relação à data de publicação pode acontecer que todos os volumes 

tenham sido publicados no mesmo ano e se assim for só se coloca uma data 

Exemplo:  

Local : Editor, 1979. – 4 vol. 

 

Pode no entanto também acontecer que cada volume tenha um ano de 

publicação diferente. Se tal situação ocorrer, coloca-se a data do primeiro e 

último volume separados por um hífen  

Exemplo:  

Local : Editor, 1979-1982. – 3 vol. 

 

Tratando-se de entradas em aberto, na informação da data, podem ocorrer 

três situações distintas: 

 



1ª A biblioteca possui somente o primeiro volume e por isso existe apenas 

essa data. A informação da data é colocada na referência bibliográfica e como 

não existe indicação da data do último volume é necessário deixar esse 

espaço em aberto. 

Exemplo:  

Local : editora, 1980-     . -    vol. ; 23 cm 

 

2ª A biblioteca possui um ou mais volumes do meio, não existindo por isso a 

data do início e do fim da publicação. Quando isto acontece as datas têm que 

ser calculadas pelo próprio catalogador em função das indicações que este 

possui da obra. Neste cálculo de datas há um limite cronológico a respeitar: 

entre a primeira data e a última, o período não pode ser superior a 20 anos. 

Exemplo: A biblioteca possui apenas o 5º volume cuja data é de 1993. 

Calculam-se as datas prováveis e coloca-se essa informação dentro de 

parênteses rectos: 

Local : editora, [1988?]-[1999?]. -    v. ; 20 cm 

 

Há uma outra forma (mais usual) de elaborar o registo bibliográfico que é 

calcular apenas a data do primeiro volume.  

Local : editora, [1988?]-       . -    v. ; 20 cm 

 

3ª A biblioteca possui apenas o último volume. Nesta situação a data do 

primeiro volume fica em aberto e é inserida somente a data do último 

volume. 

Exemplo:  

Local : editora,     -1985-     . -    Vol. ; 22 cm 

 

Exemplos de referências bibliográficas em aberto:  

 

Existe apenas o 1º volume:  

 

PORTUGAL. Ministério da Educação. Gabinete de Estudos e Planeamento 

 



Caracterização de estruturas formativas : ensino vocacional, técnico-

profissional, formação profissional, ensino superior / Gabinete de Estudos e 

Planeamento [do] Ministério da Educação ; João Cidade Alpiarça. - Lisboa : 

Ministério da Educação, GEP, 1983-    . -     v. : il, mapas, gráficos ; 21 cm. – 

Contém: 1º vol.: zona norte. - 1983. - 128 p.  

 

Existe apenas o último volume:  

 

PORTUGAL. Ministério da Educação. Gabinete de Estudos e Planeamento 

 

Caracterização de estruturas formativas: ensino vocacional, técnico-

profissional, formação profissional, ensino superior / Gabinete de Estudos e 

Planeamento [do] Ministério da Educação ; João Cidade Alpiarça. - Lisboa : 

Ministério da Educação, GEP,    -1984. -   v. : il, mapas, gráficos ; 21 cm. – 

Contém: 2º vol.: zona sul. - 1984. – 95 p.  

 

Existem apenas alguns volumes dispersos: 

 

PORTUGAL. Ministério dos Negócios Estrangeiros 

 

Dez anos de política externa (1936-1948) : a Nação Portuguesa e a Segunda 

Guerra Mundial / Ministério dos Negócios Estrangeiros. - Lisboa : Imprensa 

Nacional de Lisboa, [1961?]-    . -   vol. . - A obra está incompleta, só existem 

os volumes 5 e 6. 

 

5ª Zona – Zona da descrição física 

 

Na 5ª zona, em vez da indicação da quantidade de volumes, coloca-se apenas 

a indicação vol. precedida de dois ou mais espaços para assinalar que há 

espaços em branco. Há bibliotecas que em vez da indicação vol. colocam 

apenas um v.  

 


