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Tema 3 – Catalogação de recursos video, sonoros e gráficos 

A actual ISBD consolidada no que diz respeito ao tratamento dos recursos video e 

sonoros, corrobora os princípios e as directrizes da ISBD (NBM).  

A Descrição Bibliográfica Internacional Normalizada para materiais não livro, a ISBD 

(NBM) é um documento publicado oficialmente pela IFLA, pela primeira vez em 1977 e 

revisto em 1987. 

Surgiu da necessidade da catalogar documentação não textual, de natureza muito 

diversificada e cuja descrição não se encontrava enquadrada nas regras de descrição já 

existentes. 

À semelhança das outras ISBDs, a ISBD(NBM) especifica as necessidades para a descrição 

e identificação de um documento não-livro, atribui uma ordem aos elementos da 

descrição e estipula um sistema de pontuação. 

 

As regras desta ISBD cobrem a descrição: 

� Dos registos sonoros em qualquer suporte 

� Dos filmes e registos de vídeo de todos os tipos e em variados suportes 

� De objectos que podem ir de brinquedos, a jogos, marionetas, fantoches, etc. 

� Dos recursos gráficos 

� De material multimédia. 

 

Nesta unidade temática abordaremos apenas os aspectos gerais da descrição dos registos 

sonoros, vídeos e gráficos. 

 

A designação “non-book material” ou “material não-livro” há muito que deixou de fazer 

sentido, pois este documento da IFLA não abrange a descrição de recursos electrónicos 

(que são também material não-livro). 

 

Os documentos electrónicos, pelas suas características, distinguem-se na descrição 

bibliográfica, não só por serem novos suportes da informação mas também pelas 

implicações tecnológicas subjacentes à sua leitura. 

 

Os recursos sonoros e vídeos quanto à tipologia são normalmente documentos 

caracterizados por uma grande diversidade na apresentação física (ver esquema 

comparativo da p. 2-3). 
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São documentos mais perecíveis, ficam desactualizados rapidamente (sobretudo os de 

formato audiovisual) e necessitam de equipamento de leitura para serem consultados 

 

Em relação ao tratamento documental são documentos mais complexos sobretudo ao 

nível da descrição da 1ª zona (zona de título e menção de responsabilidade), da 5ª Zona 

(zona da descrição física) e da 7ª zona (zona das notas). 

 

Um outro aspecto que dificulta a descrição deste tipo de documentos é a não existência 

de página de título ou fonte de informação equivalente. Além disso, muitos recursos 

multimédia, gravações sonoras, imagens fixas e em movimento carecem de uma fonte 

de informação única para criar uma descrição bibliográfica. Para decidir uma ordem de 

preferência entre estas fontes de informação convencionou-se considerar como fonte 

principal de informação o próprio recurso, seguido da etiqueta colada, do invólucro ou 

de outro texto acompanhante. Muitas vezes esta ordem de prioridades é alterada, ou 

porque a informação não está disponível na fonte principal de informação, ou porque é 

insuficiente ou ainda porque o recurso contém duas ou mais obras e o título colectivo se 

encontra referido no contentor (invólucro) ou no material textual acompanhante. 

 

Quanto à pontuação, quanto à língua e escrita da descrição e também quanto ao uso de 

maiúsculas e abreviaturas, a regra é idêntica à ISBD(M). 

 

Quanto à designação genérica do tipo de recurso (também denominada “menção geral 

do tipo de documento”), elemento pertencente à 1ª zona ISBD, apesar de ser um 

elemento facultativo é recomendável indicá-lo na descrição dos recursos sonoros, vídeos 

e gráficos. Alertamos para o facto de que o Grupo de Revisão da ISBD está ainda a 

analisar possibilidades de fazer algumas alterações quanto à nomenclatura a usar. 

 

Apresentamos de seguida um quadro que estabelece a correspondência entre os termos 

mais usuais da designação genérica de material (1ª Zona) e a respectiva designação 

específica do material (5ª Zona) dos recursos descritos na ISBD (NBM): 
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Esquema comparativo 

 

 

DESIGNAÇÃO GENÉRICA 

DO MATERIAL 

 

DESIGNAÇÃO ESPECÍFICA 

DO MATERIAL 

 

[Registo sonoro] 

 

São documentos em que o registo de som não é 

acompanhado de imagens visuais. 

 

 

Bobine sonora 

Cartucho sonoro 

Cassete ou Cassete audio 

Disco sonoro 

CD ou CD audio  

Rolos para piano (e outros rolos) 

 

 

[Registo vídeo] 

São documentos com registo de imagens visuais 

em movimento e com acompanhamento sonoro 

destinadas a ser visionadas num televisor ou 

écran. 

 

 

 

Cassete vídeo 

Cartucho vídeo 

Disco vídeo 

DVD 

 

[Filme] 

São documentos com ou sem pista sonora, 

magnética ou óptica que contém uma sequência 

de imagens que criam a ilusão de movimento 

quando projectadas em sucessão rápida. 

 

 

Filme em bobine 

Filme em cartucho 

Filme em cassete 

Filme loop 

 

[Material gráfico] 

 

São imagens bidimensionais (individuais ou 

formando um conjunto), produzidas na sua forma 

original pela técnica de desenho, pintura ou 

fotografia. 

É frequente encontrar a designação [Visual gráfico] 

em vez de [Material gráfico]. 

 

Álbum 

Cartão estereográfico 

Cartaz 

Desenho técnico 

Fotografia 

Gravura 

Ilustração 

Postal 
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[Projecção visual] 

 

Requer equipamento de leitura 

 

Quadro didáctico 

Reprodução de arte, etc. 

 

Diapositivos e transparências 

 

[Multimédia] 

 

Material composto por dois ou mais elementos, 

dos quais nenhum é considerado de primordial 

importância. Em geral destinam-se a ser usados 

como uma unidade. 

 

 

 

 

 

 

Zonas para a descrição deste tipo de recursos 

 

1ª Zona – Zona do título e indicação de responsabilidade 

 

2ª Zona – Zona da edição 

 

4ª Zona – Zona da publicação e da distribuição 

 

5ª Zona – Zona da descrição física 

 

6ª Zona – Zona da série 

 

7ª Zona – Zona das notas 

 

8ª Zona – Zona do número normalizado e das condições de disponibilidade 
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1ª Zona – Zona do título e indicação de responsabilidade 

 

 

▪ Fonte principal da informação para estes registos: o próprio recurso, etiqueta, 

contentor, material textual acompanhante e outras fontes. 

 

▪ Língua da descrição: a dos elementos que surgem na própria publicação. 

 

▪ Comporta os seguintes elementos: 

 

o Título próprio 

o Designação genérica do tipo de recurso (entre parênteses rectos) 

o Título paralelo (precedido do sinal gráfico = )  

o Informação de outro título (precedido do sinal gráfico : ) 

o Menção de responsabilidade (precedido do sinal gráfico / ) 

o Outras menções de responsabilidade (precedido do sinal gráfico ; ) 

 

 

 

Título próprio [Designação genérica do tipo de recurso] = Título paralelo : 

informação de outro título / Menção de responsabilidade; outras menções de 

responsabilidade. – 

 

 

 

2 Título próprio 

▪ É o primeiro elemento da descrição bibliográfica, mesmo quando precedido na fonte 

prescrita de informação por indicação de responsabilidade, de edição, de série, de 

publicação ou outros elementos que não a informação do título. 

 

▪ O título próprio pode ser constituído por um termo genérico indicando um tipo de 

trabalho ou o seu conteúdo intelectual ou artístico: 

 

Concerto [Registo vídeo] 

Ar de rock [Registo sonoro] 
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Leitura de poemas [Registo sonoro] 

 

▪ Quando o título próprio consiste num conjunto de iniciais ou num acrónimo e na mesma 

página também está presente a forma desdobrada, as iniciais ou o acrónimo são dados 

como título próprio e a forma desdobrada é dada como complemento de título ou como 

uma indicação de responsabilidade. 

 

ITE : Instituto de Tecnologia Educativa 

 

▪ O título próprio pode consistir no nome de uma pessoa ou entidade quando a fonte 

prescrita de informação não contém outro título senão este nome. 

 

The Beatles [Registo sonoro] 

Michael Jackson [Registo sonoro] 

 

▪ No entanto não se consideram como parte do título a indicação do intérprete, 

produtor, director que podem preceder ou suceder ao título próprio. 

 

Titulo que aparece na fonte de informação: Twentieth Century Fox presents Star Wars 

Título indicado: Star Wars 

 

▪ O título próprio pode incluir números ou letras quando estes são considerados como 

informação essencial com vista a distinguir o título próprio de outros títulos. 

 

Knitting I [Registo sonoro] 

Knitting II [Registo sonoro] 

 

Shreck I [Registo video] 

Shreck II [Registo video] 

 

▪ O título próprio pode incluir referências sobre a música, a numeração e a data da 

composição 

 

Sinfonia nº 6, op.74 [Registo sonoro] 

Sonata nº 13 em Si maior [Registo sonoro] 

Sinfonia 2 (1970) [Registo sonoro] 
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▪ Se um recurso contém dois ou mais trabalhos individuais e um título colectivo é 

escolhido como título próprio, o título colectivo e os títulos dos trabalhos individuais 

podem ser dados na 7ª zona. 

  

Disneyland [Projecção visual] 

 

Contém: Tomorrow;  Fantasy; Frontierland  

 

▪ Se um recurso contém mais de uma obra e não tem um título colectivo, são transcritos 

os títulos das obras individuais. 

 

A batalha de Inglaterra [Registo vídeo] ; A batalha da Rússia / Frank Capra 

 

2 Designação genérica do tipo de recurso  

 

▪ Trata-se de um elemento cujo registo na descrição embora sendo facultativo é 

aconselhável para este tipo de publicações (ver quadro p. 2). 

 

2 Título paralelo  

 

▪ Os títulos paralelos são apresentados na descrição pela ordem da sua sequência ou 

segundo o seu relevo topográfico. 

 

▪ Cada entidade catalogadora deve definir se inclui todos os títulos paralelos ou se 

estabelece um limite para a descrição. 

 

Em busca da verdade [Registo vídeo] = Säsom i en spegel 

Harry Potter y la piedra filosofal [Registo vídeo] = Harry Potter and the philosopher’s 

stone 

 

2 Informação de outro título  

 

▪ A informação de outro título é o 4º elemento desta zona e é precedido do sinal gráfico 

: . 
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▪ Cada informação de outro título é transcrita respeitando a ordem de sucessão ou o 

relevo topográfico. 

 

Braga [Material gráfico] : Bom Jesus : fonte, gruta e Hotel do Parque 

Oliver Twist [Registo vídeo] : as primeiras aventuras 

 

▪ Quando um recurso não tem título, deve-se atribuir um título e colocá-lo entre 

parênteses rectos. Esta situação ocorre com alguma frequência no material gráfico. 

 

[Retrato de António Nobre] 

[Anúncio da Prevenção Rodoviária Portuguesa] 

 

2 Menção de responsabilidade 

 

▪ É o quinto elemento da zona de título e da menção de responsabilidade e segue em 

termos genéricos as regras estipuladas para a descrição dos recursos impressos. 

 

▪ Refere-se a qualquer entidade (pessoa ou colectividade) responsável por ou tendo 

contribuído para o conteúdo intelectual ou artístico de uma obra contida no recurso a 

descrever ou sendo também responsável pela sua realização (incluindo a representação). 

 

▪ A menção de responsabilidade pode dizer respeito a entidades como: escritores, 

compositores, artistas, gráficos, coreógrafos, encenadores, realizadores, produtores, 

directores, compiladores, ilustradores, compositor de música, intérpretes, etc.  

 

▪ Por regra, a responsabilidade deste tipo de documentos é assumida não só por 

entidades individuais e colectivas que têm um papel significativo na criação ou 

realização da obra, mas também pelas entidades cujo papel é comparativamente menor 

mas que aparecem indicadas na fonte prescrita de informação. Estas indicações relativas 

a entidades que se pensa desempenharem um papel secundário podem ser dadas em 

notas.  

 

▪ A menção de responsabilidade para os registos sonoros que comportam várias menções 

de responsabilidade devem, de acordo com a ISBD consolidada, ser transcritas pela 

seguinte ordem: compositor(es) da música, autor do texto, intérpretes por ordem de 

apresentação, solistas, actores, declamadores, coro, director do coro, orquestra, 
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director da orquestra, produtor de registo de música popular (ver ponto 1.5.5.1 da ISBD 

consolidada). 

Quando numerosos, o nome dos intérpretes são colocados na zona de notas ou podem 

ser omitidos.  

 

Exemplos: 

• Concerto nº 2 para piano e orquestra [Registo sonoro] / Bomtempo. – 

Nota: Pianista Nella Maissa 

 

• Orquestra  Sinfónica de Nurenberg, sob a direcção de Klauspeter Seibel 

 

• Os grandes intérpretes [Registo sonoro] 

Nota: Intérpretes : Jorge Palma (com Flak), Camané, Rui Veloso 

 

▪ A indicação de responsabilidade para os registos vídeo (sobretudo filmes) é 

normalmente numerosa e complexa dada a multiplicidade de intervenientes na sua 

realização. Quando isto acontece, registam-se os nomes das companhias produtoras e os 

nomes dos indivíduos tais como produtores, directores, realizadores ou outros que 

detêm algum grau de responsabilidade global na obra.  

 

Exemplo: 

Amor de perdição / real. António Lopes Ribeiro ; música Jaime Silva Filho ; fot. Octávio 

Bobone 

 

▪ Relativamente ao material gráfico, transcrevem-se as menções de responsabilidade 

relativas a pessoas ou colectividades que desempenham as funções mais importantes na 

criação intelectual ou ainda aqueles que se destacam pela sua participação na criação 

ou produção deste tipo de recurso. Consideram-se como entidades também 

responsáveis: os directores os produtores, os artistas, os desenhadores, os criadores, os 

patrocinadores, etc. 

 

Exemplos: 

• Comemorações da implantação da República [Material gráfico] / Câmara 

Municipal de Vila do Conde 

 

• Violeta amarela [Material gráfico] / desenho de Alfredo da Conceição 
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2ª Zona – Zona da edição 

 

▪ Fonte principal da informação para este tipo de recurso: o próprio recurso, etiqueta, 

contentor e material textual acompanhante e outras fontes. 

 

▪ Língua da descrição: a dos elementos que surgem na própria publicação. 

 

▪ Comporta os seguintes elementos: 

 

o Menção de edição 

o Menção paralela da edição 

o Menções de responsabilidade relativas à edição 

o Outra menção de edição 

o Menções de responsabilidade relativas a outra menção de edição. 

 

▪ Optamos apenas por apresentar explicações relativas ao primeiro elemento desta zona: 

a menção da edição. 

 

 

. – Menção de edição. – 

 

 

▪ Transcreve-se a menção de edição relacionada com a edição de um registo sonoro, de 

um filme, de um registo vídeo ou de um recurso gráfico que contém diferenças de outras 

edições da obra, ou ainda uma reimpressão designada da obra. 

 

2ª ed. 

Re-edited version 

 

3ª Zona – Zona específica do material ou tipo de publicação 

 

▪ Esta zona não se aplica especificamente aos recursos vídeos, sonoros e gráficos. No 

entanto, se um documento é em simultâneo um destes recursos e outro tipo de material 

como uma publicação em série ou um mapa, preenche-se esta zona com a informação 

prescrita para esta zona. Indicam-se a numeração para as publicações em série e os 

dados matemáticos e outras características para o material cartográfico. 
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4ª Zona – Zona da publicação, produção, distribuição, etc. 

 

▪ Fonte principal da informação para este tipo de recursos: o próprio recurso, etiqueta, 

contentor, material textual acompanhante e outras fontes. 

 

▪ Língua da descrição: a dos elementos que surgem na própria publicação. 

 

▪ As menções da publicação, produção e distribuição para este tipo de material seguem 

em termos genéricos, as regras estipuladas para os recursos impressos. 

 

▪ Esta zona comporta os seguintes elementos: 

 

o Local de publicação e/ou de distribuição 

o Nome do editor e/ou de distribuição 

o Indicação da função do distribuidor 

o Datas de publicação e/ou de distribuição 

o Local de impressão 

o Nome do impressor 

o Datas de impressão 

 

▪ Para simplificação deste tipo de descrição considera-se importante que sejam 

referenciados, apenas, os seguintes elementos: 

 

 

 

. - Local de edição e/ou distribuição: nome do editor e/ou distribuição, data 

e/ou distribuição. - 

 

 

 

2 Local de publicação e/ou de distribuição 

 

▪ O local de publicação é o local (cidade ou localidade) onde o recurso foi publicado ou 

distribuído. 

▪ As regras de transcrição são idênticas às indicadas na ISBD(M). 
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2 Nome do editor e/ou de distribuição 

 

▪ As regras de transcrição são idênticas às indicadas na ISBD(M).  

 

2 Datas de publicação 

 

▪ O quarto elemento desta zona é a data da publicação e/ou distribuição. 

 

▪ As regras de transcrição são idênticas às indicadas na ISBD(M). 

 

▪ Quando não for possível atribuir qualquer data de publicação ou distribuição, copyright 

ou fabrico, será dada uma data aproximada colocada entre parênteses rectos. 

 

▪ Regista-se a data da criação de um registo sonoro, vídeo, original de arte, fotografias 

ou outros itens gráficos não editados. 

 

5ª Zona – Zona da descrição física 

 

▪ Fonte principal da informação para este tipo de recursos: qualquer fonte. A informação 

é obtida no próprio recurso, quer esteja explícita, quer implícita. 

 

▪ Língua da descrição: a da agência bibliográfica, respeitando as abreviaturas e as 

nomenclaturas normalizadas. 

 

▪ Comporta os seguintes elementos: 

 

o Designação específica do material e extensão do recurso  

o Outros pormenores físicos 

o Dimensão do item 

o Menção do material acompanhante (facultativo) 

 

 

. – Extensão e designação específica do material : outras indicações físicas ; 

dimensões do item + material acompanhante. - 
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2 Designação específica do material e extensão 

 

▪ O primeiro elemento desta zona cita e numera a(s) unidade(s) física(s) que compõe(m) 

o recurso e acrescenta outras características do recurso quando necessário. O conceito 

de extensão significa o número de unidades físicas. A designação específica do material 

significa o nome concreto do recurso. 

 

▪ É aqui que se identifica a classe específica de material a que este pertence (ver quadro 

da p. 2-3). 

 

1 postal 

1 cartaz 

36 diapositivos 

1 cassete vídeo  

20 transparências  

1 CD 

2 DVDs 

 

▪ Marcas registadas e sistemas técnicos particulares  

 

No caso dos registos vídeos ou filmes, regista-se entre parênteses curvos e depois da 

designação específica do tipo de recurso e do número de materiais, um nome comercial 

ou outra indicação de um formato, quando a consulta desse recurso está dependente de 

um equipamento de leitura. 

 

1 cassete vídeo (Beta) 

1 cassete vídeo (U-matic) 

1 cassete vídeo (VHS) 

 

▪ Medidas adicionais de extensão  

 

Podem mencionar-se outras medidas adicionais de extensão: tempo de leitura, nº de 

folhas, nº de fotogramas, etc. 

Esta informação é colocada dentro de parênteses curvos. 
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1 cassete vídeo (VHS) (120 min.) 

3 bobines (90 min.) 

2 CDs ( 60 min. cada) 

5 diafilmes (40 fotogramas) 

1 álbum seriado (6 f.) 

1 pasta (26 folhas) 

 

▪ Em relação ao tempo de leitura importa referir o seguinte:  

 

� Se a indicação do período está referenciada no item, regista-se esse período conforme 

está indicado: 

 

1 cassete vídeo (13 min., 30 seg.) 

1 cassete vídeo (70 min.) 

 

� Se a indicação do período não está referenciada no item, mas esse período pode ser 

bem determinado, deve ser registado: 

 

1 cassete vídeo ( 40 min.) 

 

� Se a indicação do período não está referenciada no item e não pode ser bem 

determinado, deve ser registado um tempo aproximado: 

 

1 cassete vídeo (ca 40 min.) 

 

� Se um item em várias unidades de tempo tem referenciado o mesmo período de 

tempo para cada uma das partes, regista-se o tempo de cada unidade, seguido da 

palavra cada: 

 

3 bobines ( 35 min. cada) 

 

� Se um item em várias unidades de tempo tem referenciado os vários períodos de 

tempo registam-se esses períodos conforme está escrito:  

 

 3 CDs audio (50, 43, 49 min.) 
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2 Outras indicações físicas  

▪ O segundo elemento da 5ª zona é a indicação de outras indicações físicas e é precedido 

do sinal gráfico : . 

 

� No caso dos documentos sonoros as mais relevantes são: 

o tipo de gravação ( ou seja a maneira como o registo sonoro foi codificado) 

1 disco (20 min.) : analóg. 

1 CD (ca 50 min.) : digital 

a velocidade de audição (para discos analógicos medida em rotação por minuto - rpm, 

e para as bobines analógicas a velocidade, medida em centímetro por segundo - cm/seg. 

 

1 disco (20 min.) : analóg., 33 1/3 rpm  

1 bonine (40 min.) : analóg., 20 cm/seg.  

 

� No caso dos registos vídeo e filmes as mais relevante são as características do som e a 

cor. 

1 cassete vídeo (90 min.) : son., color 

1 bobine (20 min.) : son., p & b. 

 

� No caso dos materiais gráficos importa considerar as indicações relacionadas com o 

material de que é feito o recurso e a indicação da cor. 

1 impressão de arte : estampa 

1 impressão de arte : gravada em cobre 

1 desenho técnico : fotocópia 

2 fotografias : negativo 

1 álbum seriado : face dupla 

 

Em relação à cor utiliza-se a abreviatura color. ou a abreviatura p. & b. para indicar se o 

recurso gráfico é a cores ou a preto e branco. Pode ainda indicar-se a cor sépia. 

 

4 cartazes : p. & b. 

20 diapositivos : color. 

3 fotografias : sépia 
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2 Indicação das dimensões  

 

▪ O terceiro elemento da 5ª zona é a indicação das dimensões. É precedido pelo sinal 

gráfico ;  

 

▪ Pode ser expressa em cm e arredondado pelo cm superior ou então em milímetros no 

caso dos filmes (8 mm, 16 mm). 

 

▪ Para os documentos bidimensionais indica-se: largura x altura 

20 diapositivos : color. ; 7 x 7 cm 

1 fotografia : sépia ; 12 x 8 cm 

1 gravura : p. & b. ; 18 X 27 cm 

 

▪ Se as medidas dos cartuchos e cassetes forem diferentes das dimensões padrão 

também são registadas. 

1 cassete áudio (ca 30 min.) ; 12 x 7 cm  

 

▪ Para uma folha dobrada indicam-se as dimensões da folha desdobrada seguida da 

expressão “dobr. em” ou “dobrado em” e depois dá-se a dimensão da folha dobrada. 

1 quadro didáctico : color. ; 48 x 90 cm dobrado em 24 x 15 cm 

 

▪ Para discos em forma circular regista-se o diâmetro 

1 disco (20 min.) : analóg. ; 30 cm 

 

▪ Para os filmes regista-se a medida padrão (largura) em milímetros (mm) 

 

1 bobine (15 min.) : son. ; 16 mm 

1 filme em loop ( 2 min. 10 seg.) : color. ; super 8 mm 

 

▪ Dada a multiplicidade de casos que variam em função de cada tipo de material, 

sugere-se a leitura do ponto 5.3 da ISBD (NBM) e dos pontos 5.1-5.3 da ISBD consolidada  
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2 Indicação de material acompanhante 

  

▪ O termo material acompanhante designa qualquer parte separada fisicamente do 

recurso mas que é publicada juntamente com ele. Pode estar num suporte diferente do 

recurso que está a ser catalogado (um recurso electrónico, vídeo, sonoro etc.) ou pode 

ser apenas a parte menor de um recurso, como por exemplo um folheto explicativo que 

acompanha um DVD. 

 

Exemplos: 

 

1 cassete vídeo (VHS) (30 min) : son., color. + 1 glossário (10 p.) 

1 DVD (45 min.) : son., color. + 1 manual de utilizador 

2 cassetes video (VHS) (30, 23 min.) : son., color. + 1 cassete audio (12 min.) 

 

▪ O quarto elemento da 5ª zona é a indicação de material acompanhante e é precedido 

pelo sina gráfico + . 

 

▪ É um elemento facultativo que é usado para caracterizar uma parte fisicamente 

separável do recurso. 

  

▪ Existem outras formas de referenciar o material acompanhante. Pode fazer-se um 

registo independente. Pode descrever-se numa nota ou então pode fazer-se uma 

descrição a vários níveis. 

Recomenda-se a leitura do ponto 5.4 da ISBD consolidada. 

 

6ª Zona – Zona da série 

 

▪ Quando existem elementos para esta zona a sua sequência e pontuação corresponde 

aos da ISBD(M). 

 

7ª Zona – Zona das notas 

 

▪ As notas que constituem a sétima zona da descrição bibliográfica completam e 

esclarecem os dados da descrição. 

 

▪ Neste tipo de recursos recorre-se mais frequentemente à zona das notas. 
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▪ A sua inscrição deve seguir a sequência das zonas ISBD às quais se referem, e a sua 

utilização deve ser determinada pela política catalográfica de cada instituição. 

 

▪ Convém no entanto que a descrição das notas não seja exaustiva para não tornar a 

descrição demasiado complexa. 

 

▪ Quando se dá mais do que uma nota, cada uma delas é registada separadamente. 

À semelhança da ISBD(M) cada nota é separada da nota seguinte por um ponto, espaço, 

traço, espaço (. - ), quando apresentadas seguidamente e por um simples ponto se 

apresentadas em linhas individuais. 

 

▪ Seguidamente apresentamos um quadro que especifica para cada zona as notas mais 

utilizadas na descrição dos recursos vídeo, sonoros e gráficos: 

 

7ª Zona – Zona das notas 

 

ZONA NOTAS 

 

 

1º ZONA 

 

 

 

●Notas relativas à língua da obra, traduções ou adaptações 

Dobrado em espanhol 

Adaptado da obra de Júlio Vernes 

●Notas relativas à fonte do título próprio, as variantes de título ou 

títulos transliterados 

Título retirado do contentor 

Titulo da capa: O homem de negro 

●Notas relativas à natureza, âmbito, forma artística ou finalidade do 

recurso 

Comédia em dois actos 

Documentário 

●Notas relativas aos títulos paralelos ou complementos e título 

●Notas relativas às menções de responsabilidade. 

Em relação aos registos sonoros registam-se os intérpretes e em relação 

aos registos vídeos ou filmes registam-se os actores e outras pessoas que 

contribuíram de forma artística ou técnica e que não tenham sido 

mencionados na menção de responsabilidade. 

Elenco: Jeremy Irons, John Lone, Barbara Sukowa 
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Narrador:  Manuel Antunes 

Arranjos: Luís Pedro Fonseca, Rão Kyao 

Adaptação Louis Daquin; música Jean Wiener; som Lucien Legrand 

Atribuída a Thomas Dekker 

 

 

2º ZONA 

 

 

●Notas relativas à menção de edição em que se explicitam relações 

do documento descrito com outros documentos ou suas edições e 

reimpressões. 

Originalmente publicado em 1965 

 

 

4ª ZONA 

 

 

 

●Notas relativas a outros editores comerciais ou distribuidores. 

●Notas relativas a mudanças da publicação e datas adicionais. 

Cop. 1954, 1957, 1962, 1968 

Distribuído em Espanha pela UNED 

 

5º ZONA 

 

 

 

●Notas relativas às variações no formato ou duração 

●Notas relativas a disponibilidade do documento em formatos 

alternativos. 

Disponível na versão de 8mm 

●Informação adicional relativa à descrição física 

O postal está rasgado 

 

6º ZONA 

 

●Notas relativas a alguma informação da série a que o documento 

pertence. 

 

 

OUTRAS NOTAS 

 

 

 

●Notas relativas ao conteúdo: especificação de títulos individuais, 

indicação de índices, bibliografias, etc. 

Contém: O mar ; A terra. 

●Notas relativas à disponibilidade o documento 

Embalagem para demonstração limitada 

●Notas ao exemplar em mão 

Cópia pintada à mão 

●Notas fornecendo um sumário 

●Notas relativas à audiência 

Para maiores de 12 anos 

 

 

8ªZona – Zona do número normalizado e das condições de disponibilidade 
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▪ Esta zona, a oitava da descrição bibliográfica deste tipo de recursos, compreende os 

seguintes elementos: 

 

o Número Internacional Normalizado  

o Condições de disponibilidade e/ou preço (elemento facultativo) 

 

 

 

ISBN : Condições de disponibilidade e/ou preço 

 

 

 

ISBN 0-525-56142-X : para aluguer 

 

ISBN  0-340-16427-1 : 25 euros 

 

ISBN 978-972-9067-38-9 : grátis para os membros da Associação 

 

 

Determinação dos cabeçalhos 

 

A determinação dos cabeçalhos para este tipo de publicações é muito semelhante aos 

princípios adoptados para as monografias, seguindo na generalidade as normas referidas 

nas regras portuguesas de catalogação. 

 

Há no entanto algumas particularidades que importa considerar: 

 

 

MATERIAL GRÁFICO 

 

Fotografias – A entrada principal é feita pelo fotógrafo. 

 

Reproduções de arte – A entrada principal deve ser feita pelo nome do autor original. 

Contudo se a reprodução da obra for feita por outro artista (por exemplo uma gravura 

que reproduz uma pintura), a entrada será feita pelo artista que fez a reprodução. 
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Cartazes, postais, diapositivos, etc. podem ter como ponto de acesso principal o nome 

de autor pessoa-física ou autor-colectividade. 

 

Podem ser criados pontos de acesso secundários para outras pessoas e instituições 

consideradas relevantes na confecção do recurso. 

 

REGISTO VÍDEO 

 

Por regra, a entrada principal deste tipo de publicações é feita pelo título do exemplar 

que se tem em mão. 

 

Podem e devem fazer-se entradas secundárias para pessoas ou entidades com 

responsabilidade no recurso que está a ser descrito: realizadores, produtores, 

argumentistas, sonoplastas, etc., etc. 

 

Podem ainda criar-se entradas secundárias para o elenco que normalmente é referido na 

7ª zona, numa nota relativa às menções de responsabilidade.  

 

O critério da criação das entradas secundárias fica a cargo da agência catalogadora. 

Cada biblioteca, em função da sua tipologia, do seu acervo e dos seus utilizadores, 

define a criação destes pontos de acesso. 

 

REGISTO SONORO 

 

Enquadram-se nesta tipologia de documentos, as gravações de música (dita popular ou 

erudita), as gravações de discursos políticos, de entrevistas, ensino de línguas, “livros 

falados”, etc. 

 

Por regra a entrada principal deste tipo de documentos é feita pelo responsável 

intelectual e artístico da obra: compositor e/ou interprete. 

 

Exemplos: 

 

1 - The rhythm of the saints / Paul Simon 

Cabeçalho: SIMON, Paul 
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2 - A cor da fogueira / Mafalda Veiga 

Cabeçalho: VEIGA, Mafalda 

 

3 - Sinfonia no 4 em Mi bemol maior [Registo sonoro] : romântica / Anton 

Bruckner ; Orquestra Sinfónica da Rádio Austríaca 

Cabeçalho: Bruckner, Anton, 1824-1896, compos.  

Entrada secundária: Orquestra Sinfónica da Rádio Austríaca 

 

Nas gravações de som cujo conteúdo seja falado e não cantado ou tocado (poesia, 

palestras, discursos) a entrada é dada pelo autor da poesia, das palestras ou do discurso. 

 

Exemplo:  

Ode marítima [Registo sonoro] / Álvaro de Campos; poesias lidas por João Grosso 

Cabeçalho: PESSOA, Fernando, 1888-1935 

Entrada secundária: GROSSO, João 

 

 

 

Exemplos 

 

Tipologia do material – [Registo sonoro] 

 

Definição – Registo de som sem acompanhamento de imagens visuais 

 

Exemplo nº 1 

 

BOMTEMPO, João Domingos, 1775-1842 

Concerto nº 2 e nº 4 para piano e orquestra [Registo sonoro] / Bomtempo. – [Lisboa] : 

Portugalsom, 1988. – 1 CD audio (51 min., 23 seg.) : stereo 

Pianista: Nella Maissa 

Orquestra Sinfónica de Nurenberg, sob a direcção de Klauspeter Seibel 

I-Tit. 

Poder-se-á também fazer entradas secundárias pelos nomes dados em zona de notas. 
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Exemplo nº 2 

 

FADOS PORTUGUESES 

Fados portugueses [Registo sonoro] / selec. de David Ferreira. – Braga: Escola 

Secundária, 1987. – 1 cassete (60 min.) 

I-Tit. 

II- FERREIRA, David, sel. 

 

Exemplo nº 3 

 

GRUPO CORAL E INSTRUMENTAL DE ALVALADE 

Grupo coral e instrumental de Alvalade. – Sacavém : Dualsom, 1992. – 1 disco : 45 rpm, 

stereo ; 18 cm. 

Contém: lado A: Uma roseira enxertada; Cravos, camélias e rosas. Lado B: Levantou-se o 

povo inteiro; Menina do fogareiro 

 

Exemplo nº 4 

 

SIMON, Paul 

Graceland [Registo sonoro] / Paul Simon. – [New York?] : Warner Bros. Records, 1986. – 1 

CD (ca 40 min.) : stereo 

Contém: The boy in the bubble ; Graceland ; I know what i know… 

Etiqueta de Warner Bros 7599-25447-2 

I-Tit. 

 

Tipologia do material – [Registo video] 

 

Definição – Registo de imagens visuais geralmente em movimento e geralmente com 

acompanhamento de som destinadas a ser visionadas num televisor ou écran. 

 

Exemplo nº 1 

OS PINGUINS 

Os pinguins [Registo video] : uma família a defender / National Geographic Society. – 

Lisboa : Lusomundo, 1991. – 1 cassete vídeo (VHS) (ca 180 min.) : color. 

I - National Geographic Society 
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Exemplo nº 2 

 

PORQUE MORREMOS 

Porque morremos? [Registo video] / realizado por John Basset, Nancy Archibald, Heather 

Cook. – São João da Madeira : Ecofilme [distrib.], 1990. – 1 cassete vídeo (VHS) (52 min.) 

: color. – (Planeta terra; 7) 

Vídeo documental 

Locução em português 

Para maiores de 12 anos 

I - BASSET, John, real. 

II - ACHIBALD, Nancy, real.  

III - COOK, Heather,real. 

 

Exemplo nº 3 

 

INDIANA JONES E O TEMPLO PERDIDO 

Indiana Jones e o templo perdido [Registo video] / real. Steven Spielberg. – [S.l.] : 

Edivideo, cop. 1987. – 1 cassete video (VHS) (ca 118 min.) : color. – Elenco : Harrison 

Ford, Kate Capshaw. – Maiores de 12 anos 

I - SPIELBERG, Steven, 1964-  

II - FORD, Harrison, elenco 

III - CAPSHAW, Kate, elenco 

 

 

Tipologia do material – [Material gráfico] ou [Visual gráfico] 

 

Definição – São imagens bidimensionais (individuais ou formando um conjunto), 

produzidas na sua forma original pela técnica de desenho, pintura ou fotografia. 

 

Exemplo nº 1 – Postal ilustrado 

 

IDÍLIO NA FONTE 

Idílio na fonte [Material gráfico] = Idyll at the fountain. – Porto : Lifer, [194-]. – 1 postal 

ilustrado : color. ; 8 x 12 cm. – (Minho) 

Data manuscrita: 20/7/1949 
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Exemplo nº 2 – Diapositivos 

 

SANTOS, Henrique 

Casa alentejana [Projecção visual] / Henrique Santos. – Lisboa : [s.n.], 1970. – 24 

diapositivos : color ; 5 x 5 cm. 

I-Tit. 

 

Exemplo nº 3 – Diapositivos 

 

PORTUGAL. Instituto de Tecnologia Educativa. Grupo de trabalho para o Ensino da 

Biologia 

Grandes ecossistemas terrestres [Projecção visual] : diapositivos de inquérito com guia 

de professor / Instituto de Tecnologia Educativa, Grupo de trabalho para o Ensino da 

Biologia. – Lisboa : I.T.E., 1981. – 12 diapositivos : color. ; 35x25cm + 1 brochura com 25 

p. – (Sequência F) 

I-Tit. 

 

Exemplo nº 4 – Cartaz 

 

LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO 

Ajude [Material gráfico] : precisamos de si! / Liga portuguesa contra o cancro. – Lisboa : 

L.P.C.C., [198-]. – 1 cartaz : color. ; 64x 25 cm 

I-Tit. 

 

Exemplo nº 5 – Reprodução de obra de arte 

 

PAISAGEM FANTÁSTICA 

[Paisagem fantástica] [Material gráfico]. – Lisboa : C. Rodrigues, D.L. 1988. – 1 

reprodução de arte : color ; 64 X 25 cm 

Reprodução de uma pintura não assinada 

Paisagem fantástica, com sugestão de figura humana 

 

 

 


