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TEMA 4 – DESCRIÇÃO DE RECURSOS ELECTRÓNICOS 
 
 

 
Nos últimos anos tem-se assistido ao aumento considerável da comunicação académica e 
científica em formato electrónico. 
São as versões digitais das teses e dissertações de mestrado e doutoramento, são os 
repositórios, as versões electrónicas das revistas académicas e profissionais, são as actas 
de congressos e seminários, bem como a publicação de recursos editados apenas em 
formato electrónico. 
 
Paralelamente a este processo, também algumas editoras começaram a colocar no 
mercado editorial versões digitais de monografias (e-books) e na própria Web existem 
numerosos recursos de referência e com valor informativo. 
 
As bibliotecas começaram já há alguns anos a integrar nas suas colecções documentos 
em outros formatos que não as tradicionais monografias e publicações periódicas 
impressas. 
Primeiramente foram os registos sonoros, vídeos e gráficos e mais recentemente 
começaram a integrar alguns recursos electrónicos como os CD-ROMs e as publicações 
em série em formato electrónico. 
 
Neste campo ainda há um longo caminho a percorrer porque como veremos mais adiante 
há todo um conjunto vasto de documentos electrónicos e recursos contínuos que contêm 
grande volume de informação e que é necessário que as bibliotecas gradualmente os 
integrem nos seus acervos. 
 
Estes recursos não são fáceis de catalogar pela dificuldade em encontrar nas fontes de 
informação prescrita os elementos para a sua descrição. São também recursos perecíveis 
e pelo facto de muitos deles serem contínuos, estão sujeitos a frequentes actualizações. 
 
A necessidade de normalizar a descrição bibliográfica para este tipo de documentos 
fazia-se sentir há muito tempo. 
 
A ISBD (NBM) foi a primeira norma da IFLA a introduzir a questão dos ficheiros e dados 
do computador e a usar a designação geral de documentos legíveis por máquina. 
 
As particularidades da descrição deste tipo de material levaram a IFLA em 1981 a propor 
a criação de uma ISBD específica. 
 
Em 1988 surgiu a ISBD (CF) que designou estes materiais por ficheiros de computador 
(computer files). 
 
Em 1997 o termo ficheiro de computador foi substituído pela designação de documento 
electrónico. 
 
A designação “documento electrónico” é um termo mais amplo que permite identificar 
tanto os produtos como os conceitos associados às tecnologias informáticas. 
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A ISBD (ER) – International Standard Bibliographic Description  (Electronic Resources) foi 
a norma imanada pela IFLA para a descrição documental dos recursos electrónicos e veio 
substituir a ISBD (CF). 
 
À semelhança das outras ISBDs, a ISBD (ER) estabelece e ordena os elementos da 
descrição deste tipo de publicações e prescreve também um sistema adequado de 
pontuação.   
 
A Norma Internacional para a Descrição bibliográfica dos Documentos Electrónicos – ISBD 
(ER) é aplicada sobre os recursos electrónicos, entendendo-se estes como os documentos 
(dados e/ou programas) legíveis por computador, incluindo aqueles que requerem o uso 
de um periférico ligado ao computador. 
 
Existem também um conjunto de recursos que se denominou designar os recursos 
contínuos. Estes, integram as publicações em série impressas e em formato electrónico e 
também os recursos integrantes que podem ser também em formato electrónico 
(páginas Web, etc.). 
 
Os recursos contínuos serão objecto de descrição e estudo no próximo tema (tema 5). 
 
 

RECURSOS ELECTRÓNICOS 
 
 

Consideram-se como recursos electrónicos os: 
 
 
DADOS – Informação representando números, texto, gráficos, imagens, mapas, imagens 
em movimento, música, som, etc. 
 
PROGRAMAS – Informação contida em sistemas utilitários com instruções ou rotinas para 
o desempenho de certas tarefas incluindo o processamento de dados. 
 
DADOS E PROGRAMAS- Conjugação de dados e programas como os serviços em linha ou 
os multimedias interactivos. 
 
 
Durante muito tempo estas designações foram muito importantes pela sua relação 
directa com o preenchimento da 3ª zona ISBD: zona do tipo e extensão do recurso. 
 
Relativamente à 3ª zona ISBD gostaríamos de dizer o seguinte: até há pouco tempo era 
uma zona obrigatória na descrição dos recursos electrónicos. 
Esta área foi introduzida na edição das AACR2 de 1988 e já parece mencionada na ISBD 
(CF). 
 
As designações: dados, programas e dados e programas mantiveram-se em todas as 
edições da AACR2 até 2002. 
 
Por sua vez, a ISBD (ER), na sua edição de 1997, apresenta uma larga lista de 
designações que se podiam incluir nesta zona da descrição. 
Este documento refere entre outras designações: dados, dados numéricos, dados 
textuais, programa CAD, Programa de sistema operativo, jogo interactivo, etc., etc. 
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Actualmente, de acordo com a ISBD consolidada, a 3ª zona já não é preenchida na 
catalogação dos recursos electrónicos.  
 
De acordo com este documento, a 3ª zona ISBD é utilizada para indicar alguns aspectos 
da descrição dos recursos cartográficos (dados numéricos), dos recursos musicais 
impressos e das publicações em série (numeração). 
 
 
 

O preenchimento da 3ª zona encontra-se temporariamente 
suspenso. 

 
 
 
 
 
Há um outro aspecto importante que diz respeito à catalogação dos recursos 
electrónicos que é a questão da acessibilidade do recurso, pois são as diferentes formas 
de acessibilidade ao documento que determinam alguns aspectos da descrição 
bibliográfica. 
 
 
ACESSIBILIDADE: 
 
 
Quanto à acessibilidade os documentos electrónicos são tratados de formas distintas 
(em algumas zonas e elementos da descrição), conforme o acesso seja local ou remoto.  
 
▪ Por acesso local consideram-se os documentos que possuem um suporte físico que 
pode ser descrito e que é inserido num computador ou num periférico a ele associado 
(disquete, disco óptico (CD-ROM, DVD).  
 
▪ Num documento de acesso remoto não existe um suporte físico manuseável e o 
utilizador não pode manipular o suporte. O acesso só pode ser feito através da utilização 
de um dispositivo de entrada/saída (sítios Web, directórios de bibliotecas, obras 
monográficas, bases de dados, publicações em série, listas de discussão, etc.). 
 
▪ A questão da acessibilidade é determinante para a descrição bibliográfica destes 
registos, nomeadamente na informação a colocar na 5ª e 7ª zona. 
 
 
 
FONTES DE INFORMAÇÃO 
 
 
▪ A principal fonte de informação dos documentos electrónicos é o próprio documento. 
Devem preferir-se as fontes internas do recurso às fontes externas. 
 
Consideram-se como fontes internas: 
 

▪ Ecrã de título 
▪ Menu principal  
▪ Ficheiro principal 
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▪ Página de acolhimento 
▪ Ou outra informação apresentada de forma destacada 

 
 
Consideram-se como fontes externas: 
 

▪ Etiquetas afixadas ou impressas no suporte físico do documento 
▪ Documentação, invólucro ou outros materiais acompanhantes 
▪ Qualquer outra descrição mencionada no documento 

 
▪ Quando o recurso que se está a descrever é composto por duas ou mais unidades físicas 
separadas, (por exemplo um documento multimédia interactivo que contém um CD-ROM 
e um DVD), e cada parte tem as suas próprias fontes de informação, considera-se o 
elemento unificador (a “caixa”, invólucro ou etiquetas afixadas) como a fonte principal 
de informação. 
 
▪ Se as fontes anteriormente mencionadas não proporcionam a informação necessária, 
dá-se preferência as seguintes fontes pela ordem em que aparecem mencionadas. 
 

▪ Outras descrições publicadas do recurso (por exemplo referências ao documento 
em bases de dados bibliográficas, recensões, etc) 
 
▪ Outras fontes 

 
LÍNGUA DA DESCRIÇÃO 
 
▪ Zonas 1, 2, 4 e 6 – A transcrição é feita na língua original do próprio documento, 
excepto na designação genérica do tipo de recurso. 
 
▪ Zonas  5, 7 e 8 – A transcrição é feita na língua da agência catalográfica, excepto nas 
transcrições (por exemplo quando se indica o nome do Tit. orig.). 
 
 
OUTROS ASPECTOS: 
 
 
▪ Alguns documentos electrónicos podem partilhar características com outros tipos de 
documentos. Nestes casos, há necessidade de consultar as outras ISBDs. Por exemplo 
para as publicações em série em formato electrónico é necessário consultar a ISBD (CR) 
onde estão indicadas os aspectos particulares deste tipo de descrição. Não consultando 
as ISBD específicas, deverão ter-se em atenção as particularidades dos vários tipos de 
recursos mencionados na ISBD consolidada. 
 
▪ Na catalogação dos recursos integrantes, aqueles que estão sujeitos a actualizações 
constantes, as fontes prescritas de informação são as actualizações correntes (questão 
abordada no tema 5). 
 
▪ Actualmente os recursos electrónicos aparecem cada vez com maior frequência em 
diferentes edições. Considera-se uma nova edição quando se verificou existirem 
diferenças significativas no conteúdo intelectual e artístico do recurso. Nestes casos 
deve criar-se um novo registo bibliográfico. 
As diferenças pouco significativas não justificam a criação de um novo registo, a não ser 
que tal esteja determinado nos procedimentos da biblioteca. Não optando por criar um 
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registo à parte, a 2ª zona deve ser omitida e deve dar-se indicação na 7ª zona (Ver ponto 
0.2.2 da ISBD consolidada). 

 
 

Zonas para a descrição deste tipo de publicações 
 
 

1ª Zona – Zona do título e menção de responsabilidade 
 
2ª Zona – Zona da edição 
 
3ª Zona – Zona do tipo e extensão do recurso. (temporariamente suspensa) 
 
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 
 
 
 

1ª Zona – Zona do título e menção de responsabilidade 
 

 

 

▪ Fonte principal da informação para estes registos: fontes internas, etiquetas do 
suporte físico, documentação, caixas ou outros materiais acompanhantes. 
 
▪ Língua da descrição: a dos elementos que surgem na própria publicação, excepto para 
a designação genérica do tipo de recurso. 
 
▪ 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. – 
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9 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. 
  
▪ É transcrito tal como aparece na fonte prescrita de informação mas sem necessidade 
de respeitar a pontuação e as maiúsculas. 
 
▪ O titulo próprio pode ter as mesmas formas que os outros tipos de recursos. Pode por 
exemplo indicar o conteúdo intelectual e artístico do recurso, pode consistir no nome de 
um pessoa ou colectividade, pode incluir menções de responsabilidade, iniciais, 
acrónimos, etc. 
 
▪ É frequente, sobretudo nos documentos electrónicos de acesso remoto encontrar 
recursos com mais do que um título próprio (escritos na mesma língua) e por isso é 
necessário eleger um, em detrimentos de todos os outros. De acordo com a ISBD 
consolidada (ponto 1.1.4.1.1), a escolha é feita em função da tipografia dos títulos na 
fonte de informação prescrita e se não existir distinção tipográfica, segue-se a sequência 
dos títulos na fonte de informação prescrita. Quando o relevo tipográfico ou a sequência 
não proporcionarem a base para uma escolha clara, elege-se o título mais completo.  
 
▪ É obrigatório referir em notas a fonte do título próprio (ou seja é obrigatório indicar 
em zona de notas donde é extraído o título). 
 
Tit. obtido do contentor 
Tit. obtido do ecrã do título 
Tit. retirado da página de acolhimento 
 
 
9 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.  
 
▪ É dada logo a seguir ao título próprio entre parênteses rectos. 
 

▪ Podem usar-se as designações: [Documento electrónico] ou [Recurso electrónico]. 
 
 
9 Título paralelo  
 
▪ Os títulos paralelos são considerados título próprios noutra língua. 
 
▪ Quando na fonte prescrita de informação aparecerem títulos paralelos ( o mesmo título 
em várias línguas), escolhe-se como título próprio o título que  coincide com a língua do 
conteúdo do recurso que normalmente é o primeiro da sequência. Quando não se pode 
aplicar este critério (por exemplo porque o recurso se apresenta por igual em duas ou 
mais línguas), a escolha recai sobre o primeiro dos títulos apresentados 
sequencialmente. 
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▪ Cada entidade catalogadora deve definir se inclui todos os títulos paralelos ou se 
estabelece um limite para a descrição. 
 
▪ A ISBD consolidada (ponto 1.3.2.) refere que os títulos paralelos devem incluir-se 
quando são necessários para a identificação do recurso ou porque se consideram 
importantes para os utilizadores do catálogo. 
 
▪ Exemplos: 
 
A porta do Oriente [Documento electrónico] = La porta d’Oriente 
 
La Suisse vue à vol d’oiseau [Documento electrónico] = La Svizzera a volo d’ucello = A 
bird’s eye view of Switzerland 
 
▪ Podem fazer-se entradas secundárias para os restantes títulos paralelos se a entidade 
catalogadora assim o entender. 
 
 
9 Informação de outro título  
 
▪ A informação de outro título é o 4º elemento desta zona e é precedido do sinal gráfico 
: . 
 
▪ Está subordinada ao título próprio e/ou títulos paralelos. 
 
▪ Cada informação de outro título é transcrita respeitando a ordem de sucessão ou o 
relevo topográfico. 
 
Exemplo: O universo [Documento electrónico] : o sistema solar 
 
▪ Os princípios da determinação da informação de outro título são semelhantes aos 
prescritos para a ISBD (M). 
 
 
9 Menção de responsabilidade 
 
▪ É o quinto elemento da zona de título e da indicação de responsabilidade e segue em 
termos genéricos as regras estipuladas para a descrição das monografias. 
 
▪ 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. Pode também ser o responsável pela sua realização.  
 
▪ A indicação de responsabilidade pode dizer respeito a entidades como: escritores, 
programadores, grafistas, compositores, realizadores, produtores, web designers, 
responsáveis pelo desenvolvimento dos conteúdos, etc.  
 
▪ Qualquer entidade e/ou pessoa física com uma participação menor (ex. um consultor 
histórico ) desde que mencionado na fonte prescrita de informação, também pode ser 
considerado um elemento a descrever na menção de responsabilidade.  
 
▪ Podem também registar-se algumas menções de responsabilidade na zona das notas. 
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Exemplo: Os répteis [Documento electrónico] / Maria José Araújo 
 
               Notas: Guia do utilizador: António Bidarra. 
 

2ª Zona – Zona da edição 
 
 
▪ Fonte principal da informação para os documentos electrónicos: fontes internas, 
etiquetas do suporte físico, documentação, caixas ou outros materiais acompanhantes. 
  
▪ 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 

 
Exemplo: 
 
Menção de edição = Menção paralela de edição 
Menção de edição / Menção de responsabilidade 
Menção de edição / Menção de responsabilidade ; menção de responsabilidade 
Menção de edição , outra menção de edição. 
 
 
▪ Optamos apenas por apresentar explicações relativas ao primeiro elemento desta zona: 
a menção da edição. 
 
 
▪ Há uma nova edição quando se verificam alterações significativas no conteúdo 
intelectual ou artístico de um documento, quer o documento contenha ou não referência 
a esse facto. Estas alterações incluem adições e supressões de conteúdo, diferenças de 
linguagens de programação e modificações no sistema operativo. 
 
▪ Uma actualização não constitui uma nova edição. Deve dar-se apenas a indicação em 
notas da alteração ou actualização produzida.  
 
▪ No caso de dúvida sobre se uma menção constitui ou não uma menção de edição, pode 
considerar-se a presença de palavras como “edição”, “publicado”,  “versão”, “nível” (ou 
os seus equivalentes noutras línguas), como o sinal de que essa informação é uma 
menção de edição e como tal deve ser descrita. 
 
Exemplos: 
 

▪ Versão 1.2 
▪ 2ª ed. rev. 
▪ Interactive ed.  
▪ Version 2.4 
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▪ No entanto os termos anteriores nem sempre são garantia que se está diante de uma 
nova edição. Quando não se tem a certeza é preferível omitir esta zona ISBD. 
 

 
 

3ª Zona – Zona do tipo e extensão do documento 
 

 
 

O preenchimento da 3ª zona encontra-se temporariamente 
suspenso. Consulte o anexo A para obter informação sobre esta 

zona ISBD. 
 
 

 
 
 

4ª Zona – Zona da publicação e da distribuição 
 
 

▪ Todos os documentos electrónicos de acesso local ou remoto são considerados 
publicados. 
 
▪ As regras para a descrição deste tipo de recursos para esta zona ISBD são idênticos aos 
restantes recursos por isso aplicam-se os mesmos critérios. Não consideramos aqui as 
publicações periódicas em formato electrónico pois as particularidades da descrição 
destes recursos serão objecto de estudo no tema 5. 
 
▪ Convém referir que nem sempre é fácil determinar os elementos desta zona da 
descrição. 
 
▪ Fonte principal da informação para os documentos electrónicos: fontes internas, 
etiquetas do suporte físico, documentação, caixas ou outros materiais acompanhantes. 
  
▪ Língua da descrição: a dos elementos que surgem na própria publicação. 
 
▪ As menções da publicação e distribuição para este tipo de material seguem em termos 
genéricos, as regras estipuladas para as monografias. 
 
▪ 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 consideramos apenas importantes que sejam 
referenciados os seguintes elementos: 
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. - Local de edição e/ou distribuição: nome do editor e/ou distribuição, data 
e/ou distribuição. - 
 

 
9 Local de publicação e de distribuição 
 
 
▪ O local de publicação é o local (cidade ou localidade) onde o recurso foi publicado ou 
distribuído. 
 
 
9 Nome do editor e de distribuição 
 
▪ Se aparecerem vários editores na fonte prescrita de informação, escolhe-se o que tem 
maior relevância visual ou tipográfica ou o que aparece em primeiro lugar.  
  
 
9 Datas de publicação 
 
▪ O quarto elemento desta zona é a data da publicação e/ou distribuição. 
 
▪ Quando um documento electrónico é de acesso remoto (em linha) por vezes pode 
apresentar-se com indicação de ano, mês e dia. Quando isto ocorre, regista-se o ano 
nesta zona e a restante datação (mês e dia) pode ser dada na 7ª zona (notas). 
  
▪ Quando não for possível atribuir qualquer data de publicação ou distribuição, copyright 
ou fabrico, será dada uma data aproximada colocada entre parênteses rectos. As regras 
da descrição são idênticas aos restantes recursos. 
 

 
 

5ª Zona – Zona da descrição física 
 
 

▪ Fonte principal da informação para os documentos electrónicos: qualquer fonte. 
 
▪ Língua da descrição: a da agência bibliográfica, respeitando as abreviaturas e as 
nomenclaturas normalizadas. 

 
▪ Comporta os seguintes elementos: 
 

o Designação específica do documento e extensão do item  
o Outros pormenores físicos 
o Dimensão do item 
o Menção do acompanhante (facultativo) 

 
 
 

. – Extensão e designação específica do material : outras indicações físicas ; 
dimensões do item + material acompanhante. - 
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▪ As regras enunciadas na 5ª zona por norma não se aplicam aos documentos em 
acesso remoto. No entanto, o centro catalogador pode aplicar algumas disposições 
desta zona da descrição este tipo de recursos electrónicos. 
 
 
▪ Pode indicar-se a medida total do arquivo utilizando os termos bytes, kilobytes, 
megabytes, etc. A dar-se esta indicação, esta coloca-se entre parênteses curvos. 
 
▪ Podem também indicar-se o número de páginas em documentos de acesso remoto que 
estão paginados como é o caso de alguns documentos em PDF. 
A AACR2 de 2004 tem uma opção (na regra 9.5) que permite a descrição física dos 
recursos electrónicos de acesso remoto. 
 
 
 9 Extensão e designação específica do material  
 
▪ O primeiro elemento desta zona cita e numera a(s) unidade(s) física(s) que compõe(m) 
o recurso e acrescenta outras medidas do recurso quando necessário. 
 
▪ É aqui que se identifica a classe específica de material a que este pertence ou seja 
identifica-se o suporte que contém a informação: disquete, DVD, CD-ROM, etc.   
 
▪ É dada na língua da agência bibliográfica e a nomenclatura usada não está 
normalizada. Cada biblioteca deve definir um conjunto de termos (dentro dos possíveis) 
e referenciá-los sempre da mesma forma. 
 
▪ O número de unidades físicas é dado antes da indicação específica do tipo de material. 
 

▪ 4 disquetes  
▪ 1 DVD 
▪ 1 CD-ROM 
▪ 2 CDs 
▪ 1 bobine para computador 
▪ 1 disco óptico (CD-ROM) 

 
 
9 Outras indicações físicas  
 
▪ O segundo elemento da 5ª zona é a indicação de outras indicações físicas e é precedido 
do sinal gráfico : . 
 
▪ Se o recurso especifica que tem som regista-se: son. 
Os requisitos necessários para a produção de som são registados em nota: “Requisitos do 
sistema:” 
 
Exemplo: 1 DVD : son. 
 
▪ Se o recurso especifica que tem duas ou mais cores, regista-se: color. 
Os requisitos necessários para a produção da cor são registados em nota: Requisitos do 
sistema: 
 
Exemplo: 1 DVD : son., color. 
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9 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.  
 
▪ A principal dimensão a descrever é a do próprio recurso independentemente das 
dimensões externas do invólucro que o acompanha. 
 
▪ No entanto o ponto 5.3.1.3 da ISBD consolidada prevê também a indicação das 
dimensões do invólucro para os recursos publicados desta forma. Aconselha no entanto a 
utilização da palavra caixa/invólucro (ou outra palavra equivalente) a acompanhar as 
dimensões. 
 
 
9 Indicação de material acompanhante  
 
▪ O quarto elemento da 5ª zona é a indicação de material acompanhante e é precedido 
pelo sinal gráfico + . 
 
▪ Pode dar-se uma breve descrição física do material acompanhante depois da palavra ou 
frase que caracteriza o material. A descrição deste material é feita respeitando a ordem 
e pontuação dos elementos da 5ª zona e colocada dentro de parênteses rectos. 
 
Exemplos: 
 
 ▪  1 DVD : son., color. + 1 guia do utilizador (23 p.) 
 
▪ 2 CD-ROMs : son., color. + 1 manual ( 10 p. : il. ; 30 cm) 
 
 
 
 

6ª Zona – Zona da série 
 
 

▪  A 6ª zona da descrição bibliográfica utiliza-se quando o recurso electrónico está 
publicado numa série ou subsérie. 
 
▪ Fonte principal da informação para os documentos electrónicos: 
 
Acesso local: fontes internas, etiquetas do suporte físico, documentação, caixas ou 
outros materiais acompanhantes ou seja o recurso em si mesmo. 
 
Acesso remoto: título de ecrã, menu principal, menções do programa ou outra 
informação identificativa que apareça destacada. 
  
▪ Língua da descrição: a dos elementos que surgem na própria publicação. 
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▪ Comporta os seguintes elementos: 
 

o Título próprio da colecção ou sub-colecção 
o Título paralelo da colecção ou sub-colecção 
o Complemento de título da colecção ou sub-colecção 
o Menções de responsabilidade da colecção ou sub-colecção 
o ISSN 
o Número de volume 

 
▪ A menção da colecção é dada entre parênteses curvos (  ). 
 
▪ 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 7ª zona da descrição bibliográfica completam e esclarecem 
os dados da descrição. 
 
▪ Para os documentos electrónicos existem notas de carácter obrigatório e notas 
facultativas. 
 
Nota obrigatória para documentos electrónicos de acesso local: requisitos do sistema 
 
Nota obrigatória para documentos electrónicos de acesso remoto: modo de acesso 
 
Nota obrigatória para todos os recursos electrónicos: informação de onde é retirado 
o título próprio. 
 
 
▪ Nas notas de carácter obrigatório estão as notas relativas aos documentos electrónicos 
de acesso local: 
 
 
►Notas sobre os requisitos do sistema: 
 
 
▪ É a primeira nota a ser descrita (quando não se aplica a nota sobre a frequência do 
recurso na catalogação dos recursos contínuos. 
 
▪ A nota é iniciada com o termo requisitos do sistema : seguido das características 
descritas no próprio recurso. Inclui informação sobre marca, modelo ou nome da 
máquina, capacidade de memória necessária, nome do sistema operativo que necessário 
para poder ler o programa, características do software, periféricos, etc. 
 
▪ Esta nota é importante para que o utilizador saiba as características tem que ter o 
computador para que o documento possa ser lido. 
 
▪ Excepto a primeira, cada característica deve ser antecedida de ponto e vírgula.  
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Exemplos: 
 
. - Requisitos do sistema: 16 Mb de RAM; Placa gráfica SVGA (milhares de cores 
640x480);  Placa de som (16 bit). – 
 
. – Requisitos do sistema : 18 Mb de Ram; Internet Explorer 5.0 ou superior; CD-ROM 4x; 
placa gráfica; monitor; rato  
 
 
►Notas sobre o modo de acesso. 
 
▪ Como já foi referido é uma nota obrigatória para os documentos electrónicos de acesso 
remoto. 
 
▪ Por regra é a primeira nota, mas se o documento excepcionalmente tiver a indicação 
dos requisitos do sistema, esta será referenciada em primeiro lugar.  
 
 
▪ Estas são sempre precedidas pela expressão: Modo de acesso: 
 
Exemplos:  
 
. - Modo de acesso: FTP via Internet 
 
. – Modo de acesso: World Wide Web 
 
. – Modo de acesso: Internet 
 
▪ Apesar da ISBD (ER) em alguns exemplos dados, incluir por vezes a direcção electrónica 
do recurso nesta nota, actualmente apenas se inclui o tipo de acesso. O endereço não se 
regista. 
 
  
 ▪ Há uma outra nota de carácter obrigatório (tanto para os documentos de acesso 
remoto como os de acesso local) que é a da fonte de título próprio ou seja a 
informação de onde foi retirado o título próprio da obra que está a ser descrita. 
 
Tit. obtido do contentor 
Tit. atribuído pelo catalogador 
Tit. da página inicial 
Tit. obtido do ecrã do título 
Tit. retirado da página de acolhimento 
 
 
▪ Outros tipos de notas: 
 
�Notas sobre a língua e a escrita (língua da obra, traduções ou adaptações): 
 
Obra bilingue  
 
�Notas sobre as variantes de título: 
 
Segundo tit. do ecran: La adoración de los pastores 
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�Notas sobre a natureza, âmbito, forma artística ou finalidade do documento: 
 
Documentário 
 
Destinado aos trabalhadores dos CTT 
 
�Notas sobre os títulos paralelos e informações de outro título: 
 
No contentor aparece também como informação de outro título: relatório anual de 2003 
 
�Notas sobre as menções de responsabilidade que não tenham lugar na 1º zona: 
 
Guia do utilizador: Richard Strauss 
 
�Notas sobre a menção de edição (alterações menores, história da própria edição, 
algumas datas consideradas importantes para a apreensão do conteúdo, relações do 
documento descrito com outros documentos): 
 
Realizado originalmente em 1995 
 
�Notas sobre informação adicional sobre o tipo de extensão dos recursos: 
 
Extensão máxima de cada registo: 2000 bytes 
  
�Notas relativas à 4ª zona (outros editores, datas não registadas na zona 4): 
 
Em Portugal distribuído pela Livraria Portugal 
 
�Notas relativas à descrição física (alguma informação adicional): 
 
Apresentação no ecrã em verde, amarelo e vermelho 
 
Nota relativa à série a que o documento pertence: 
 
A primeira versão foi publicada na colecção: À descoberta do universo 
 
�Notas de conteúdo: 
 
Contém: Lado 1: Somos meninos do mundo; Lado 2: Meninos de todas as cores 
 
Contém: Aqui em Évora / Manuel Silva; Barco Negro em Goa / Tiago Pereira; A África 
revisitada / Ana Costa e José Fontes  
 
�Notas relativas a dissertações ou teses: 
 
Tese de Doutoramento em Linguística, apresentada à Universidade Nova de Lisboa 
 
�Notas relativas ao uso/audiência: 
 
Maiores de 12 anos 
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�Resumo: 
 
O estuário do Rio Sado, suas características e localização geográfica. O impacto da flora 
e da fauna nas actividades económicas da região. 
 
 
8ª Zona – Zona do número normalizado (ou alternativo) e modalidades de aquisição 

 
 

▪ Fonte principal da informação para os documentos electrónicos: fontes internas, 
etiquetas do suporte físico, documentação, caixas ou outros materiais acompanhantes. 
  
▪ Língua da descrição: a da agência bibliográfica, respeitando as abreviaturas e as 
nomenclaturas normalizadas. 
  
▪  Regista-se o ISBN ou ISSN. 
 
▪ Pode registar-se o título chave se o documento a ser descrito for uma publicação em 
série em formato electrónico. 
 
▪ As modalidades de aquisição e/ou preço são facultativas 
 
Exemplos: 
 
ISBN 0-87490-399-8 : 35 euros 
 
ISSN 0021-8871 = Journal of applied chemistry : oferta 
 

 
 

EXEMPLOS 
 

Documentos de acesso local 
 
 
Exemplo nº 1 

 

HISTÓRIA DA FOTOGRAFIA 

 

História da fotografia [Documento electrónico] : 1840-1960 / ed. Marcos Lepíscopo, 

Thales Trigo. – São Paulo : Senac, 1997. – 1 CD-ROM : color. 

Requisitos do sistema: Windows 95; 16 Mb RAM; Super VGA 640x480, milhares de cores 

Tit. retirado do contentor. 

Ed. trilingue: português, inglês e castelhano. 

 

I- LEPÍSCOPO, Marcos, ed. 

II- TRIGO, Thales, ed. 
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Exemplo nº 2 

 

CASTRO, Ana 

 

On possessives in portuguese [Documento electrónico] / Ana Castro. – Lisboa : [s.n.], 

2006. – 1 disco óptico (CD-ROM). – Requisitos do sistema: Acrobat reader; 1, 29 MB de 

memória livre, leitor de CD-ROM. -  Tit. retirado da pag. de título da tese. – Tese de 

doutoramento em Linguística, apresentada à Universidade Nova de Lisboa  

 

I- Tit. 

 

Exemplo nº 3 

 

SEQUEIRA, Rosa Maria, 1958- 

 

O mito de Don Juan nos países do mediterrâneo [Documento electrónico] / Rosa Maria 

Sequeira. - Dados. - Lisboa : Universidade Aberta, cop. 2003. - 1 disco óptico (CD-ROM). 

. - Requisitos do sistema: PC compatível Pentium I 166 Mhz; 32 MB RAM; Placa de Som; 

MS Internet Explorer 6.0/Netscape 6.0. . – Tit. retirado do ecrã 

ISBN 972-674-420-2 : Oferta 

 

I- Tit. 

 

Exemplo nº 4 

COLÓQUIO LITERATURA E HISTÓRIA PARA UMA PRÁTICA DISCIPLINAR, Lisboa, 2003 

 

Literatura e história para uma prática interdisciplinar [Documento electrónico] : actas / 

[do] Colóquio….; Departamento de Língua e Cultura Portuguesas, Departamento de 

Ciências Humanas e Sociais. - Lisboa : Universidade Aberta, 2003. - 1 CD-ROM. – 

Requisitos do sistema: PC compatível Pentium I 166 Mhz; 32 MB RAM; Placa de som; MS 

Internet  Explorer 6.0/Netscape 6.0. – Título retirado do ecrã 

 

ISBN 972-674-414-8  

 

I- UNIVERSIDADE ABERTA. Departamento de Língua e Cultura Portuguesas 

II- UNIVERSIDADE ABERTA. Departamento de Ciências Humanas e Sociais 



 18 

Exemplo nº 5 

 

PORTUGAL. Ministério da Ciência e da Tecnologia. Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia. Observatório das Ciências e das Tecnologias 

 

Livro branco do desenvolvimento científico e tecnológico português [Documento 

electrónico] : 1999-2006 / Observatório das Ciências e das Tecnologias, Fundação para a 

Ciência e a Tecnologia, Ministério da Ciência e da Tecnologia. - Lisboa : M.C.T., 1999. - 

1 disco óptico (CD-ROM). -  Requisitos do sistema: Windows 3.1 e Windows 95; 

Processador 386 ou superior 8 MB RAM; Windows NT 3.51 ou superior; Processador 486 ou 

superior 16MB RAM; Macintosh modelos 68xxx; 4 MB RAM; apple system 7.0 ou superior; 

Power Macintosh; 6 MB RAM; apple system 7.0 ou superior. - Tit. retirado do ecrã 

 

I- Tit. 

 

 

Exemplo nº 6 

 

PREVENÇÃO RODOVIÁRIA 

 

Prevenção rodoviária [Documento electrónico] : aprender regras e sinais de trânsito / 

[ed.lit] Porto Multimédia Editora. – Porto : P.E.M., D.L. 2003. – 1 CD-ROM ; 19 cm. 

Requisitos do sistema: Software desenvolvido para windows 95, 98, 2000, Me, XP ou 

windows NT 4.0 (SP6); processador Pentium II a 450 MHZ; 64 MB de memória RAM; 185 

Mb de espaço livre no disco rígido; leitor de CD-ROM 12x; placa de som compatível CL 

sound blaster (16 bit); placa gráfica SVGA (Milhares de cores a 800X600) 

Título retirado do contentor. 

 

ISBN 972-0-60999-0 

 

I- Porto Multimédia Editora, ed. lit. 
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Exemplo nº 7 

 

ATLAS DO MUNDO 

 

Atlas do mundo [Documento electrónico] : grande atlas enciclopédico / [ed.lit] Porto 

Multimédia Editora. – Porto : P.E.M., 2000. – 1 DVD : color. ; 13 cm. - Requisitos do 

sistema: Compatíveis IBM-PC; processador Pentium II a 450 MHz; Windows 95 ou 98; 32 

MB de memória RAM; 50 MB de espaço no disco rígido; leitor de DVD-ROM; placa de som 

(16 bit). – Tit. retirado do contentor. – Jogo interactivo 

 

ISBN 972-0-67411-3 

 

I- Porto Multimédia Editora, ed. lit. 

 

 

 

Documentos de acesso remoto 

 

 

Exemplo nº 1 

 

IFLA 

 

ISBD(M) [Documento electrónico] : descrição bibliográfica internacional normalizada das 

publicações monográficas = international standard bibliographic description for 

monographic publications / IFLA ; trad. José Carlos Sottomayor. – Lisboa : Biblioteca 

Nacional : Jostis, 2005. – Modo de acesso: World Wide Web. – Tit. retirado do ecrã do 

título. – Trata-se de uma revisão de 2002 

  

 

I- Tit. 

II- SOTTOMAIOR, José Carlos, 1953-   , trad. 
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Exemplo nº 2 

 

BIBLIOTECAS NACIONAIS DO MUNDO 

 

Bibliotecas nacionais do mundo [Documento electrónico] : índice de bibliotecas 

nacionais de todo o mundo / [ed.] Biblioteca Nacional. – [Lisboa] : Biblioteca Nacional, 

2003. 

Modo de acesso : Internet 

Tit. retirado do ecrã do título 

Descrição baseada em: revisão de 27-12-2006 

 

I- PORTUGAL. Biblioteca Nacional 

 

 

Exemplo nº 3 

 

ANALES DE DOCUMENTACÍON, Murcia, 1998 

 

Anales de documentación [Documento electrónico] : revista de biblioteconomia y 

documentación / Facultad de Comunicación y Documentación. – Murcia : Universidad de 

Murcia, [1998]-     .  

Modo de acesso: World Wide Web. 

Tit. retirado do ecrã do título. 

Resumo: contém apenas os títulos, resumos e palavras-chaves em inglês. Para aceder ao 

texto integral precisa de assinatura. 

 

ISSN 1697-7904 

 

I- UNIVERSIDAD DE MURCIA. Facultad de Comunicación y Documentación 
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Exemplo nº 4 

 

DUPUIS, John 

 

A study of Canadian authorship in selected SPARC alternative journals in the early years 

after their introduction [Documento electrónico] / John Dupuis, Leila Fernandez. –  

Canada : [s.n.], 2007. - Modo de acesso: Internet. - Tit. retirado do ecrã do título 

 

I – Tit. 

II- FERNANDEZ, Leila, co-aut. 

 

 

 

ANEXO A – 3ª Zona ISBD para a catalogação de recursos electrónicos 

 

 

▪ Foi obrigatório até há pouco tempo o preenchimento desta zona, nomeadamente a 
indicação do tipo de documento. 
 
▪ Como já foi referido (p. 2), os documentos electrónicos podem ser constituídos por 
dados, programas ou dados e programas.  
 
▪ O quadro que a seguir se apresenta, estabelece a correspondência que existia entre a 
designação do tipo de documento com a estrutura dos documentos: 
 

 
 

Designações do tipo de 
recursos 

 

 
 

Tipo de documentos 

 
 
 
 

 
 
 

DADOS 
 
 
 
 
 
 

 
▪ Fontes 
▪ Imagens 
▪ Dados numéricos: 
      - Dados censitários 
       -Dados de inquéritos 
▪ Dados sonoros 
▪ Dados representacionais /com 
imagem: 
        -Dados cartográficos 
▪ Dados textuais: 
        -Documentos 
        -Bases de dados bibliográficos 
        -Jornais / revistas 
        -Boletins 
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PROGRAMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
▪ Programas de aplicação: 
       - Programas CAD 
        -Programas de bases de dados 
       - Programas de edição 
       - Jogos 
       - Folhas de cálculo 
        -Prog.de processamento de 
texto 
▪ Programas de sistema: 
        - Prog. de sistemas operativos  
         -Prog. de linguagens de         
programação 
        - Programa de recuperação 
▪ Programa utilitário 
 

 
 
 
 

DADOS E PROGRAMAS 
 
 
 
 
 

 
 
▪  Multimédia interactivo 
▪ Serviço em linha: 
        - Bulletins boards 
        - Grupos de discussão 
         -Sites de www 

 
 
▪ A dimensão e extensão do recurso é facultativa. 
 
▪ Entende-se por extensão do recurso a indicação por exemplo do número de ficheiros 
que compõem os dados ou programas. A indicação da extensão dá-se sempre em 
numeração árabe. 
 
Exemplos: 
 

▪ Dados ( 4 ficheiros) 
▪ Programas ( 12 ficheiros) 

 
 
▪ A dimensão e extensão do recurso podem também ser dadas em bytes. 
 
Exemplo: 
 

▪ Dados (2 ficheiros, ca 20000 bytes cada) 
 
 
 

 
 

  


