
 
TEMA 2– Descrição de recursos impressos 

 
2.2 – Partes componentes  

 
Muitas vezes as bibliotecas, com o objectivo de difundir informação que vá de 
encontro à satisfação das necessidades dos seus utilizadores, têm necessidade 
de catalogar uma parte de uma publicação. Pode ser um capítulo ou parte de 
monografia, um artigo de periódico ou então uma faixa de um documento 
áudio ou de um outro tipo de material não-livro.  
No fundo trata-se de referenciar “trabalhos dentro de trabalhos”. 
 
Utiliza-se a designação de “parte componente” para a descrição bibliográfica 
destes registos. 
Em 1977 surgiu por parte da IFLA uma primeira tentativa de normalizar este 
tipo de referências, mas seria preciso esperar mais de uma década para que 
em 1988 fosse publicada a ISBD(CP) aplicada à descrição de partes 
componentes. 
 
Estes princípios aplicam-se apenas à descrição de partes componentes que são 
editadas com, em, ou como parte de um item hospedeiro e que dele 
dependem quanto ao acesso ou identificação bibliográfica. 
Não se incluem neste tipo de descrição as obras em volumes, as separatas e 
suplementos. 
Devem utilizar-se conjuntamente com a ISBD que corresponde ao tipo de 
material que está a ser catalogado. Se estivermos a descrever um capítulo de 
uma monografia utilizamos a ISBD(M), se for um artigo de periódico a ISBD(S) 
ou ISBD(RC) e se for uma faixa de um CD audio a ISBD(NBM). 
 
Independentemente do tipo de documento que estiver a ser descrito, a ISBD 
para partes componente prevê a existência de quatro campos distintos: 
 

1- A descrição da parte componente 
 
2- Um elemento de união 
 
3- Uma identificação e descrição da obra principal 
 
4- Pormenores da localização da parte dentro do item hospedeiro 
 
 

1 – A descrição da parte componente é basicamente composta pelo: 
 

o Título da parte componente 
o Sub-título 
o Autor da parte 

 
 
 



2- Elemento de união 
 

São dois, os objectivos deste elemento de ligação:  
 
o Marcar claramente o fim da descrição da parte componente e o 

princípio da descrição e identificação do item hospedeiro. 
o Identificar a relação de pertença da “parte” em relação o “todo”. Para 

alcançar este objectivo, a descrição usa uma pontuação formal. A ISBD 
para partes componentes prevê a utilização de sinais gráficos como // 
(espaço, barra dupla, espaço) se a descrição for feita de uma forma 
sequencial. 
Exemplo: identificação da parte // identificação da totalidade da obra 
 
Querendo separar os dois segmentos da descrição por um parágrafo 
esta pontuação é omitida e utiliza-se um termo que indique esta 
relação de inclusão. O termo mais usual é In seguido da descrição do 
item hospedeiro. Exemplo In: Título do item hospedeiro 
 
 

3- Identificação e descrição do item hospedeiro  
 
A descrição que identifica o item hospedeiro é estruturado de acordo com o 
esquema das zonas e elementos da ISBD(G) e vai buscar as suas especificações 
às outras ISBDs em função do tipo de documento a descrever. 
 

1ª Zona  
 

o O título da publicação deve ser sempre incluído na identificação do 
item hospedeiro. 

o A designação genérica do material é normalmente excluída da 
identificação do item hospedeiro. Exceptuam-se duas situações: 
quando a DGM é diferente da parte componente e quando o item 
hospedeiro tem os dados da descrição semelhantes a uma 
publicação com formato diferente. 

o Os títulos paralelos são normalmente excluídos.  
o A informação de outro título só se inclui quando o título próprio não 

é distintivo.  
o A primeira indicação de responsabilidade inclui-se normalmente na 

identificação do item hospedeiro. 
 
2ª Zona 
 

o As indicações de edição incluem-se normalmente na identificação 
do item hospedeiro. 

 
3ª Zona 
 

o Geralmente não se utiliza nas publicações em série, mas pode ser 
necessária para identificar materiais cartográficos. 

 



4ª Zona 
 

o O lugar da publicação e o editor normalmente se inclui nas 
monografias e por vezes se exclui nas publicações periódicas. O ano 
é sempre referenciado. 

 
5ª Zona, 6ª Zona e 7ª Zona 
 

o São normalmente excluídas da identificação do item hospedeiro. 
 
8ª Zona 
 

o Se existir um número internacional normalizado deve ser sempre 
incluído na identificação do item hospedeiro. 

 
4 - Pormenores da localização da parte dentro do item hospedeiro. 
 

o A forma como se referencia esta localização varia conforme o tipo de 
documento do item hospedeiro. 

o Em obras num só volume a localização é expressa através da sua 
paginação ( por exemplo p. 40-78). 

o Em obras com mais do que um volume acrescenta-se o número do 
volume (por exemplo vol. 4, p. 78-90). 

o Tratando-se de publicações periódicas é necessário referir o volume, 
nº, ano e também a paginação (por exemplo: Vol. 26, nº 2 (1976), p. 
302-324. 

o Tratando-se de material não livro indica-se a localização da parte 
componente nos termos adequados ao tipo de material utilizando, 
quando possível, a numeração e os termos utilizados na própria 
publicação. Os números árabes substituem outro tipo de numeração 
bem como os números escritos por extenso. 

 
 

DESCRIÇÃO BIBLIOGRÁFICA DE PARTES DE MONOGRAFIAS 
  
De acordo com a ISBD para a descrição das partes componentes (que prevê a 
existência de quatro campos distintos) há também a necessidade de criar para 
este tipo de registo, entradas de autoridade para que estas referências sejam 
pesquisáveis. Por isso de forma mais globalizante podemos considerar que a 
catalogação de partes ou capítulos de monografias far-se-á com o 
preenchimento de 5 campos distintos: 
 

1- Encabeçamento por autor da parte ou capítulo ou então pelo título da 
parte. 

 
2- Indicação do título da parte ou capítulo seguido da indicação de 

responsabilidade. 
 

3- Elemento de união 
 



4- Identificação e descrição do item hospedeiro. 
 

5- Localização da parte dentro do item hospedeiro. 
 
Exemplos: 
 
Exemplo nº 1: 
 
RAYNAUD, Pierre 
 
La puissance paternelle et lássistance educative / Pierre Raynaud 
 
In: Mélanges offerts à René Savatier. – Paris : Librairie Dalloz, 1985. – p. 807-
820 
 

I- Tit da parte componente 
II- Tit do item hospedeiro 

 
 
Exemplo nº 2: 
 
RAU, Virgínia 
 
A técnica saleira no Vale do Sado e o sal de Setúbal / Virgínia Rau 
 
In: Estudos sobre a história do sal português / Virgínia Rau. – Lisboa : Ed. 
Presença, [198-?]. – p. 39-54 
 
 

I- Tit da parte componente 
II- Tit do item hospedeiro 

 
 
Exemplo nº 3: 
 
MATTOSO, José 
 
A batalha de Ourique / José Mattoso, Ana Maria Magalhães, Isabel Alçada 
 
In: História de Portugal / José Mattoso, Ana Maria Magalhães, Isabel Alçada. – 
Lisboa : Caminho, imp. 1993. – ISBN 972-21-1026-8. - Vol 4, p. 63-64 
 

I- Tit da parte componente 
II- Tit do item hospedeiro 
III- Magalhães, Ana Maria, co-aut. 
IV- Alçada, Isabel, co-aut. 

 


