
 1

TEMA 5 – DESCRIÇÃO DE RECURSOS CONTÍNUOS  
 
 

A Descrição Bibliográfica Internacional Normalizada das Publicações em Série, - 
ISBD (S) que durante muitos anos serviu para o tratamento catalográfico das 
publicações em série, foi substituída em 2002 pela ISBD (CR). 
 
O alargar do domínio da aplicação da norma para incluir para além da publicação 
periódica, (em papel ou eletrónica), os recursos integrantes, deu origem a um novo 
conceito, o recurso contínuo. 
 

 
 
Recurso contínuo um recurso bibliográfico que é publicado ao longo do tempo sem 
conclusão predeterminada. 
 
 
Os recursos contínuos incluem as publicações em série e os recursos integrantes. 
 
 
Publicação em série, um recurso contínuo publicado numa sucessão de fascículos 
ou partes separadas e sucessivas, tendo normalmente uma numeração e não tendo 
uma previsão de conclusão predeterminada.  
 
 
As publicações em série incluem revistas impressas ou electrónicas, directórios 
publicados em partes sucessivas, relatórios anuais, jornais e séries monográficas. 
 
 
Recurso integrante, um recurso bibliográfico que se completa ou modifica por 
meio de actualizações que não permanecem separadas mas que se integram no 
todo. 
 
 
Os recursos integrantes podem ser finitos ou contínuos. Exemplos de alguns destes 
recursos são as folhas móveis actualizadas, bases de dados actualizadas e sites da 
Web actualizados. 
 
 
Antes de passarmos às regras da descrição bibliográfica deste tipo de documentos, 
é importante referir que a ISBD (CR) introduziu uma premissa importante: a 
possibilidade da interacção entre as várias ISBDs. 
 
A ISBD (CR) é composta por um conjunto de regras aplicáveis ao tipo de recurso 
bibliográfico a que se destina, mas quando esse recurso apresenta características 
de outros tipos de materiais pode-se recorrer à ISBD respectiva. 
 
No caso das publicações em série, estas são descritas segundo a ISBD (CR) para os 
elementos respeitantes à periodicidade, mas no que diz respeito à indicação geral 
da natureza do recurso (1ª zona) e à descrição física (5ª zona), deve-se recorrer às 
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ISBDs específicas em função do tipo de recurso bibliográfico que está a ser 
catalogado. 
 
Por exemplo, se o recurso que está a ser catalogado for um recurso electrónico, 
tem de haver uma combinação entre as determinações da ISBD (CR) e da ISBD (ER). 
Estas determinações podem também ser encontradas na ISBD consolidada. 
 
 
 
Dada a complexidade e a abrangência dos recursos contínuos (publicações em 
série e recursos integrantes), optamos na presente unidade temática por 
apresentar os aspectos essenciais para a descrição de publicações periódicas 
impressas e electrónicas e dos recursos integrantes. 
 

 
 

Fontes de informação 
 
 

Base de descrição para este tipo de recursos 
 

 Publicações em série impressas ou electrónicas 
 
▪ A descrição das publicações em série é feita a partir do primeiro número 
publicado ou do número mais antigo que a biblioteca possui. 
 
▪ Se forem publicações não numeradas, (entende-se como não numeradas as 
publicações que não têm indicação de vol./nº/Ano/etc.), considera-se para a 
descrição, o exemplar que tiver a data de publicação mais antiga. 
 
▪ Consideram-se como fontes de informação para a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª zona o primeiro 
ou o mais antigo número ou parte publicados. 
 
▪ Consideram-se como fontes de informação para a 5ª, 6ª, 7ª e 8ª zona todos os 
números ou partes publicados. Para a 7ª e 8ª zona pode também recorrer-se a 
qualquer outra fonte. 
 

 Recursos integrantes 
 
▪ A descrição de um recurso integrante baseia-se na actualização corrente do 
recurso, à excepto da data de início da publicação. 
 
▪ Consideram-se como fontes de informação para a 1ª, 2ª, 4ª (excepto a data), 5ª, 
6ª, 7ª e 8ª zona, a actualização corrente. Para a 7ª e 8ª zona pode também 
recorrer-se a qualquer outra fonte. 
 
Relembramos que a data de publicação (4ª zona) é a primeira data do recurso. Se o 
recurso integrante já tiver terminado coloca-se também esta data.  
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Fonte principal de informação 
 

 Recursos impressos 
 
▪ A fonte principal de informação para os recursos impressos é a página de rosto ou 
a página de rosto substituta. 
 
▪ A página de rosto substituta é por esta ordem de preferência a seguinte: página 
com o título no sumário, capa, cabeçalho, ficha técnica, colofão e outras páginas. 
 
▪ Sempre que se usar a página de rosto substituta para a descrição dever-se-á 
indicar uma nota com a indicação da fonte usada.  
 
Exemplos: 
 
Titulo obtido da capa 
Título obtido retirado da ficha técnica 
 

 Recursos não impressos 
 
▪ No que diz respeito aos recursos contínuos não impressos, a ISBD (CR) remete 
para a ISBD relativa ao tipo documento que se está a catalogar. E é em função do 
tipo de documento que vai ser objecto de descrição bibliográfica que se determina 
a fonte principal da informação. 
 
▪ Por exemplo, no caso dos recursos contínuos electrónicos são válidas as 
prescrições estabelecidas na ISBD (ER). Se estivermos a catalogar uma publicação 
em série em formato electrónico, tomaremos as fontes associadas ao primeiro 
número ou ao primeiro número disponível e se estivermos a catalogar um recurso 
electrónico integrante, tomamos como fonte de descrição a última actualização 
disponível. 
 
 
 

Alterações ao título próprio 
 
 
▪ Um outro aspecto inovador da ISBD (CR) relativamente às publicações em série 
(impressas e electrónicas) e aos recursos integrantes, está relacionado com as 
alterações de título e quando estas alterações dão origem a um novo registo 
bibliográfico. Estas determinações podem também ser encontradas na ISBD 
consolidada. 
 
▪ As alterações ao título próprio que dão origem a um novo registo designam-se 
como alterações maiores. 
 
▪ A revisão das regras da descrição das publicações em série e de outros recursos 
integrantes reduziram as situações em que é necessário elaborar um novo registo 
quando há alteração de parte do título. 
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 Alterações maiores para publicações em série (electrónicas ou impressas): 
 
▪ Actualmente, a ISBD (CR) e a ISBD consolidada consideram como alterações 
maiores as seguintes situações: 
 

 A Adição, supressão ou reordenação das primeiras cinco palavras do título (ou 
seis palavras se o título começa com um artigo) 
 
Exemplos: 
 
Cadernos de documentação audiovisual, converte-se em Cadernos de 
documentação multimédia 
 
Focus on international comparative librarianship, converte-se em Focus on 
international library and information work  

 
 A mudança tem lugar após as primeiras cinco palavras mas altera o sentido do 

título ou aborda uma temática diferente 
 
Exemplo:  
 
Revista médica das doenças do aparelho digestivo e urinário converte-se em 
Revista médica das doenças do aparelho digestivo 
 
 

 Muda a entidade citada no título (há nestes casos algumas excepções – ver ponto 
0.2.5.1.5 da ISBD consolidada) 
 
Exemplos: 
 
Boletin de la Sociedad Española de Cerâmica converte-se em Boletin de la Sociedad 
Española de Cerâmica y vidro 
 
RTSD news letter, converte-se em ALCTS news letter 
 
 

 Muda a menção de edição e essa mudança representa uma alteração significativa 
no alcance e cobertura da publicação. 
 
Exemplo:  
 
Transportation directory. New England edition converte-se em Transportation 
directory. Eastern edition 
 
 

 Muda o suporte físico 
 
Exemplo:  
 
ALCTS newsletter (boletim em suporte papel) converte-se em ALCTS newsletter 
online (boletim electrónico disponível em www…) 
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 Quando um título dependente se converte em independente. 

 
Exemplo: 
 
Memoirs of the Faculty of Science, Kyushu University. Series B, mathematics 
converte-se em Kyushu journal of mathematics 
 
 

 Outras situações: 
 
Quando a publicação em série é o resultado da fusão de duas ou mais publicações. 
Quando a publicação em série dá origem a duas publicações distintas. 
 
 
 

 Alterações menores para publicações em série (electrónicas ou impressas): 
 
 
▪ As alterações menores ao título próprio não requerem a elaboração de um novo 
registo no catálogo. Estas alterações menores por regra registam-se em nota e se a 
entidade catalogadora considerar conveniente, pode elaborar-se uma entrada 
secundária de variante de título com a indicação deste título. 
 
 
▪ A ISBD (CR) considera como menores as seguintes alterações ao título próprio: 
 

• Mudanças de ortografia, sinais, símbolos. 
• Palavras abreviadas que se apresentam de forma desenvolvida (inclui 

abreviaturas e acrónimos). 
• Números árabes alterados para romano (ou vice versa). 
• Mudança de uma palavra de plural para singular (ou vice versa). 
• Supressão ou adição de artigos ou preposições em qualquer lugar do título. 
• Adição ou supressão em qualquer lugar do título de palavras que indiquem o 

tipo de recursos, como boletim, revista e os seus equivalentes noutras 
línguas. 

 
 
Exemplos:  
 
Trail and timberline, converte-se em Trail & Timberline 
 
Four whell fun, converte-se em 4 whell fun 
 
Year book of the…, converte-se em Yearbook of the.. 
 
Microchimica acta, converte-se em Mikrochimica acta 
 
Who’s who in frontier science…, converte-se em Who’s who in frontiers science… 
 
Fisical survey of the states, converte-se em Fisical survey of states 
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Política internacional, converte-se em Revista de política internacional 
 
 

 Alterações maiores no título próprio para recursos integrantes 
 
 
▪ As alterações maiores ao título próprio num recurso integrante exigem também a 
criação de um novo registo no catálogo para o recurso com este novo título. 
 
▪ A ISBD (CR) e a ISBD consolidada consideram como maiores ou significativas, as 
seguintes alterações de título: 
 

• Muda a menção de edição, indicando uma mudança significativa no alcance 
ou cobertura do recurso. 

• Muda o suporte físico. 
• O recurso é o resultado da fusão de dois ou mais recursos. 
• O recurso dá origem a dois ou mais recursos. 

 
 

 Alterações menores no título próprio para recursos integrantes 
 
▪ Qualquer alteração ao título próprio que não seja uma das alterações maiores 
especificadas anteriormente para os recursos integrantes, são consideradas 
alterações menores e não exigem nova descrição no catálogo. 
 
▪ A grande diferença relativamente às publicações em série, é que esta alteração 
menor faz modificar a descrição existente no registo. 
O título anterior dá lugar ao novo título. Não podemos esquecer que a fonte 
prescrita de informação para os recursos integrantes e a actualização corrente. 
 
 

 
Descrição dos recursos contínuos 

 
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 da numeração  
 
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 menção de responsabilidade 

 
 
▪ Fonte principal da informação para as fontes impressas – página de rosto ou o seu 
substituto. 
 
▪ Fonte principal da informação para as fontes não impressas – Deverá ter-se em 
atenção o tipo de publicação que se está a catalogar e de acordo com a tipologia, 
seguir a fonte de informação prescrita para esta zona.  
 
▪ 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 
 
▪ É o primeiro elemento da descrição bibliográfica, se for impresso retira-se do 
rosto ou do seu substituto, se for não impresso colhe-se da fonte de informação 
prescrita para a tipologia do recurso. 
 
▪ Deve respeitar-se a ortografia em se encontra escrito mas sem rigorosa 
observação de maiúsculas, pontuação ou extensão. 
 
▪ Devem no entanto manter-se as maiúsculas para os nomes próprios e instituições, 
uma vez que é frequente fazerem parte do título próprio.   
 
 
Exemplos:  
 
Bulletin de documentation et d’information  
 
Boletin de la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero 
 
 
▪ O título próprio pode ser constituído por um termo genérico: 
 
Boletim 
Boletim informativo 
Anais  
Arquivo 
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▪ 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: 
 
 
P.M.L.A : publications of the Modern Language Association of America 
 
 
▪ Quando a menção de responsabilidade faz parte integrante do título próprio é 
transcrita como tal: 
 
Boletim da Casa do Pessoal da RTP 
Bulletin de la Societé d’Anthropologie 
 
 
▪ Quando o único título da publicação é o nome do autor, este é dado como título 
próprio: 
 
Syndicat National des Fabricants de Bronzes 
 
 
▪ Se uma publicação em série tem várias secções, cada um desses títulos é 
considerado uma publicação independente e fazemos registos individuais: 
 
Colóquio. Artes 
Colóquio. Letras 
Colóquio. Ciências 
 
Arquipélago. Série de historia 
Arquipélago. Série de biologia 
 
 
 Designação genérica do tipo de recurso  
 
 
▪ Trata-se de um elemento cujo registo na descrição é facultativo. 
 
▪ Regista-se imediatamente a seguir ao título próprio e a designação varia de 
acordo com a tipologia de recurso que se está a catalogar. 
 
Boletim de informação documental [Documento electrónico] 
 
Jornal da noite [Registo vídeo] 
 
▪ Para as publicações em série impressas não é usual indicar a designação genérica 
do tipo de recurso. 
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 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. 
 
Anuário estatístico = Annuaire statistique 
Art updates in vídeo = Kunst nieuwigheden in vídeo = Lo último del arte en video 
  
 
 Informação de outro título  
 
▪ A informação de outro título é o 4º elemento desta zona e é precedido do sinal 
gráfico :  
 
▪ Cada informação de outro título é transcrito respeitando a ordem de sucessão ou 
o relevo topográfico. 
 
A nossa região : jornal de actualidades 
Perceptions : journal of international affairs 
 
▪ Se o título próprio é constituído por uma sigla e esta surge desenvolvida, dá-se 
como informação de outro título. 
 
S.L.B. : Sport Lisboa e Benfica 
 
 
 Menção de responsabilidade 
 
 
▪ É o quinto elemento da zona de título e da menção de responsabilidade. 
 
▪ Refere-se a pessoas ou colectividades que contribuíram para o conteúdo 
intelectual ou artístico do recurso.  
 
▪ Por norma nas publicações em série a menção de responsabilidade principal 
pertence ao proprietário, que é quase sempre uma entidade colectiva.  
 
/ prop. da Comissão de Coordenação da Região do Algarve  
/ Centre d’Ètude et de Promotion de la Lecture  
  
▪ Se a menção de responsabilidade aparece como parte de um título próprio ou de 
uma informação de outro título e foi registada como tal, não se repete na menção 
de responsabilidade. 
 
Open praxis : the bulletin of the International Council for Open and Distance 
Education  
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▪ Nas publicações em série não se registam como menção de responsabilidade 
pessoas que aparecem referenciadas como editores. Se uma menção relativa a um 
editor é considerada necessária pela entidade catalogadora, coloca-se a referência 
numa nota. 
Esta nova regra que altera procedimentos anteriores, (em que era frequente 
colocar como menção secundária o editor), tem origem no facto de serem 
frequentes as alterações de editores literários no percurso de vida de uma 
publicação em série. 
 
▪ Nos recursos integrantes registam-se como menções de responsabilidade, 
informações relativas a pessoas que sejam editores, se forem consideradas 
importantes. 
 
▪ Uma menção de responsabilidade que inclui o nome de uma entidade corporativa 
expressa de uma forma hierárquica, é transcrita na forma e na ordem com que 
aparece no recurso. 
 
Exemplos: 
 
/ Bibliothéque Nationale, Centre Bibliographique Nationale 
 
/ Centre de Dialectologie prés l’Université Catholique de Louvain 
 
 
 Outras menções de responsabilidade 
 
▪ Se houver mais do que uma menção de responsabilidade, (nomes de pessoas 
singulares ou colectivas com diferentes funções na publicação), fica ao critério da 
entidade catalogadora a sua indicação. O sinal gráfico que as separa é o ponto e 
vírgula.  
 
 
 Alteração na menção de responsabilidade 
 
▪ Nas publicações em série, as alterações às menções de responsabilidade não dão 
origem a uma nova descrição, nem se acrescenta ou suprime qualquer nome de 
entidade ou pessoa na zona de título e indicação de responsabilidade. 
Se a entidade catalogadora assim o entender registam-se essas alterações numa 
nota. 
 
 
▪ Nos recursos integrantes, se a menção de responsabilidade é acrescentada, 
alterada ou desaparece numa actualização subsequente, altera-se a zona de título 
e menção de responsabilidade para dar a indicação da menção que aparece na 
actualização corrente. 
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2ª Zona – Zona da edição 
 
 
▪ Fonte principal da informação para fontes impressas – página de rosto ou o seu 
substituto 
 
▪ Fonte principal da informação para as fontes não impressas – Deverá ter-se em 
atenção o tipo de publicação que se está a catalogar e de acordo com a tipologia 
do recurso, seguir a fonte de informação prescrita para esta zona.  
 
▪ 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. – 

 
 
 
 
▪ Esta é uma zona que muitas vezes não se preenche na descrição de publicações 
em série, por um lado por não ser frequente o aparecimento de referências 
relativas aos dados desta zona (muitas vezes só existe quando um periódico já 
terminou e existe uma reimpressão ou uma revisão) e por outro, porque muitas 
vezes a sua não inclusão está definido na política da catalogação da instituição.  
 
▪ Optando-se por referenciá-la, os dados na menção da edição são inscritos nos 
termos em que se apresentam na publicação, mas usam-se abreviaturas 
normalizadas e os númerais são apresentados em algarismos. 
 
 
. – Reprintd. ed. 
. – 2ª ed. rev. 
 
▪ Edição para determinado público 
. – Ed. para o aluno 
 
▪ Edição de aspecto físico particular 
. – Ed. braille 
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▪ Edição em determinada língua, quando existe em várias 
. – Ed. em espanhol 
 
▪ Edição locais 
. – Ed. do Porto 
 
▪ Para os recursos integrantes, se for considerado importante, pode transcrever-se 
a menção de edição conformes regras gerais para esta zona da descrição 
 

 
 
 

3ª Zona – Zona da numeração 
 

 
▪ Utiliza-se esta zona para publicações em série quando se cataloga a partir do 
primeiro número ou parte do recurso. 
 
▪ Esta zona não é geralmente utilizada na catalogação dos recursos integrantes. 
 
▪ Fonte principal da informação para as fontes impressas – página de rosto ou o seu 
substituto, outras preliminares e colofão. 
 
▪ Fonte principal da informação para as fontes não impressas – Deverá ter-se em 
atenção o tipo de publicação que se está a catalogar e de acordo com a tipologia 
seguir a fonte de informação prescrita para esta zona.  
 
▪ Língua da descrição: a dos elementos que surgem na própria publicação. 
 
▪ Integra os números e/ou datas do primeiro e último número da publicação (se a 
publicação já findou). 
 
 
 
. - Numeração referente ao início da publicação-numeração referente ao fim 
da publicação. -  
 
 
 
▪ Se não é conhecida a numeração do primeiro número da publicação não se 
preenche esta zona e os elementos disponíveis são dados em notas.  
 
▪ Embora as palavras que ocorram como numeração possam aparecer por extenso, a 
referência dá-se por abreviatura normalizada na língua da publicação.  
 
▪ A indicação do nº ou parte da publicação regista-se em números árabes, mesmo 
que no recurso figurem com outros numerais ou escritos por extenso. 
 
▪ Quando a numeração é constituída por nº e data, esta é dada entre parênteses 
curvos:  
 

• S.1, vol. 1, nº 1 (Jan.1971)-  
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• Vol. 1, nº 1 (Jan. 1971)- Vol. 5, nº 12 (Dez. 1975) 

 
• Vol. 1 (1970)-  

 
• Vol. 1, pt. 1 (1974)-  

 
• Vol. 1, nº 1 (June 1965)-  
 
• T. 1, nº 1 (Jan.-Fév. 1974)- 

 
▪ Quando a descrição não é feita a partir do primeiro número, não se preenche esta 
zona e indica-se na zona das notas: 
 
Descrição baseada em: S.3, vol. 3, nº 1 (Jan. 1985) 
 
 
 
ATENÇÂO 
 
A 3ª zona só é preenchida quando a biblioteca esta a fazer a catalogação da 
publicação em série a partir do seu primeiro número. 
 
Quando a descrição é feita a partir de outro número que não o primeiro (o 
número mais antigo que a biblioteca possui), esta zona é omitida e indica-se 
numa nota o vol., nº e ano do exemplar de onde é feita a descrição.  
 
Esta nota é precedida pela expressão: 
 
Descrição baseada em: 
 
 
 
 

4ª Zona – Zona da publicação e da distribuição 
 
 

▪ Fonte principal da informação para as fontes impressas – página de rosto ou o seu 
substituto, outras preliminares e colofão. 
 
▪ Língua da descrição: a dos elementos que surgem na própria publicação. 
 
▪ Comporta os seguintes elementos: 
 

o Local de publicação e de distribuição 
o Nome do editor e de distribuidor 
o Indicação da função do distribuidor 
o Datas de publicação 
o Local de impressão 
o Nome do impressor 
o Datas de impressão 



 14

 
▪ Para simplificação deste tipo de descrição consideramos apenas importantes que 
sejam referenciados os seguintes elementos: 
 
 
 
. - Local de edição : nome do editor, data do início da publicação - data do 
fim da publicação. -  
 
 
 Local de publicação e de distribuição 
 
▪ O local de publicação é o local (cidade ou localidade) onde a publicação em série 
é publicada, tal como é designado no número descrito. 
 
 
 Nome do editor e de distribuidor 
 
▪ O nome do editor pode ser dado numa forma abreviada, desde que possa ser 
entendido e identificado sem ambiguidade, mesmo internacionalmente. 
 
▪ Quando o editor é uma pessoa ou colectividade cujo nome aparece por extenso na 
zona do título e/ou na menção de responsabilidade, o seu nome é repetido na zona 
da publicação mas pode utilizar-se uma forma abreviada. 
 

 Alteração no lugar e no nome do editor, produtor e/ou distribuidor 
 
Publicações em série 
 
▪ Se nos fascículos ou partes posteriores surgirem alterações no lugar e no nome do 
editor, produtor e/ou distribuidor não se alteram os dados da descrição na 4ª zona. 
Essa informação, se considerada importante para os utilizadores do catálogo é dada 
na zona das notas. 
 
Recursos integrantes 
 
▪ Na 4ª zona ISBD para os recursos integrantes a fonte principal de informação é a 
actualização corrente. No caso de em posteriores actualizações ocorrerem 
alterações do local e do nome do editor, produtor e/ou distribuidor, a descrição 
modifica-se e colocam-se os dados da última actualização. Podem referenciar-se 
nas notas as datas e nomes anteriores, se esta informação for considerada 
importante para os utilizadores do catálogo.  
  
 
 Datas de publicação 
 
Publicações em série 
 
▪ O quarto elemento desta zona, é o limite cronológico da publicação que abrange 
as datas extremas do primeiro ao último número. 
Esses elementos podem corresponder aos que foram dados na zona da numeração. 
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Exemplo: 
 
1980-1991 
 
▪ No caso de uma publicação em curso, dá-se a data do primeiro número, seguida 
de hífen e de quatro espaços. 
 
Exemplo: 
 
1975-     
▪ Se a biblioteca não tiver o primeiro ou o último número da publicação mas estiver 
a fazer a descrição bibliográfica a partir do primeiro número que possui, há 
necessidade de procurar nas bibliografias nacionais ou noutra fonte autorizada, 
para que de uma forma aproximada se possa determinar a data do início da 
publicação. 
 
▪ A terceira zona não se preenche mas é colocada na zona da publicação e 
distribuição uma data entre parênteses rectos. 
 
▪ Não tendo acesso a bibliografias nacionais ou outras fontes autorizadas, há uma 
outra forma de indicar a data aproximada que é pelo cálculo da data. 
 
 
Como se calcula esta data? 
 
▪ Hoje com a informatização dos acervos, através das pesquisas em bases de dados, 
é mais fácil determinar a data do início da publicação. 
No entanto se for necessário fazer um cálculo manual é necessário termos em 
atenção a periodicidade da publicação e também a sua numeração (indicações de 
ano, volume e número). 
  
▪ Normalmente a indicação de ano (A. 4) e de volume (Vol. 4) corresponde ao ano 
civil. Depois em muitas situações é necessário ter também em conta o nº da revista 
e a sua periodicidade. 
 
Exemplos: 
 
▪ Está a ser catalogada uma publicação trimestral a partir do A. 4, nº 3 de 1999. 
A data do início da publicação é calculada através de uma operação de subtracção: 
1999 – 4 = 1995. 
Esta data é colocada entre parênteses rectos: [1995]-   ou  [1995?]-    . 
  
▪ Está a ser catalogada uma publicação quadrimestral a partir do Vol. 5, nº 1 de 
Abril de 2000. A data do início da publicação é calculada através de uma operação 
de subtracção: 2000–5 = 1995. 
Esta data é colocada entre parênteses rectos: [1995]-    ou  [1995?]-      . 
 
▪ Está a ser catalogada uma publicação semestral a partir do T. 25, nº 2 de 1984. 
Consideramos o tomo como a indicação de ano. A data do início da publicação é 
calculada através de uma operação de subtracção: 1984-25= 1959. 
Esta data é colocada entre parênteses rectos: [1959]-     ou [1959?]-    . 
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▪ Está a ser catalogada uma publicação trimestral a partir do nº 9 de Março de 
1971. Nesta situação o cálculo é mais difícil. 
Trata-se de uma revista trimestral, o que significa que em cada ano são publicados 
quatro números. Se a biblioteca tem como primeiro número o nº 9, fazendo um 
cálculo, verifica-se que esta publicação está a iniciar o seu terceiro ano, logo a 
data é: 1971-3= 1968. 
Esta data é colocada entre parênteses rectos: [1968]-    ou [1968?]-    . 
 
▪ Chamo a atenção para o facto de muitas vezes existir o ano 0 da publicação, por 
isso neste cálculo também pode-se subtrair mais um ano. 
 
 
Recursos integrantes 
 
▪ Elege-se como data de começo da publicação, (se é conhecida), o ano em que o 
recurso integrante esteve disponível pela primeira vez. 
Quando se descreve um recurso integrante já findo, indica-se também, (se 
disponível), esta informação, usando a data do início e a do fim do recurso.  
 
▪ As datas das diversas actualizações podem dar-se em zona de notas, se 
consideradas importantes para os utilizadores do catálogo. 
 
 

5ª Zona – Zona da descrição física 
 
 

▪ Esta zona ISBD comporta os seguintes elementos: 
 

o Designação específica do documento e extensão do recurso 
o Indicação de ilustrações  
o Dimensão do item 
o Indicação do material acompanhante  

 
▪ Para um recurso contínuo que está em publicação registam-se os aspectos 
específicos do tipo de recurso que se está a catalogar (ver a informação relativa à 
5ª zona dos temas anteriores). 
 
▪ Para os recursos impressos pode usar-se a menção específica “vol” e se o recurso 
tiver terminado ou estiver completo pode indicar-se o número das partes em 
algarismos árabes. Se for um recurso com folhas actualizáveis deve acrescentar-se 
essa informação (folhas actualizáveis).  
 
Exemplos: 
 
30 vol. 
2 vol. (folhas actualizáveis)  
 
 
▪ Nas publicações em série impressas é frequente referir apenas a dimensão do 
recurso. A dimensão é expressa em centímetros (cm). 
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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. 
 
▪ As notas fornecem certos pormenores da descrição que são importantes.  
 
▪ Destacamos as seguintes para as publicações em série: 
 

• As notas relativas à periodicidade 
• As notas que ligam a publicação que se descreve com outras publicações em 

série 
• As notas que referem alterações que ocorrem no decurso da publicação 
• Notas que podem dar informações peculiares sobre determinado exemplar. 

 
▪ Convém no entanto que a descrição das notas não seja exaustiva para não tornar 
a descrição 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. 
 
 
NOTAS OBRIGATÓRIAS 
 
 Nota de periodicidade 
 
▪ É a primeira nota a ser registada. Ela é obrigatória na descrição dos recursos 
contínuos sempre que não conste da zona de título e da menção de 
responsabilidade. No caso de constar nesta zona pode no entanto repetir-se este 
dado em notas. 
 
▪ A periodicidade diz respeito à frequência das publicações em série ou à 
frequência das actualizações dos recursos integrantes 
 
Exemplos: 
 
Publicações em série 
 
Estudos contemporâneos 
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Nota: Trimestral 
 
 
Recursos integrantes 
 
Técnicas de auditoria 
 
Nota: Actualizações semestrais  
 

 
Periodicidade das publicações em série aplicada também aos restantes recursos 

contínuos: 
 

 
Designação 

Nºs 
esperados 
por ano 

 
Descrição 

Anual 1 1 item por ano 
Bienal 1 em 2 anos 1  item de dois em dois anos 

Bimensal 24 2 itens por mês 
Bimestral 6 6 itens por ano 

Bissemanal 104 2 itens por semana 
Diário 365 1 item por dia 

Irregular 365 Não definida 
Mensal 12 1 item por mês 

Quadrimensal 48 4 itens por mês 
Quadrimestral 3 3 itens por ano 

Quinzenal 24 2 itens por mês 
Semanal 52 1 item por semana 

Semestral 2 2 itens por ano 
Trimensal 36 3 itens por mês 
Trimestral 4 4 itens por ano 

Trissemanal 156 3 itens por semana 
 
 

▪ Se a periodicidade não é constante, indica-se em nota que a periodicidade é 
irregular  
 
Exemplo: 
 
Dialogar 
 
Nota 
Periodicidade irregular 
 
 
 Notas à publicação descrita 
 
 
▪ Esta nota é obrigatória quando a descrição não é feita a partir do primeiro 
número publicado. 
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Descrição baseada em: a. 47, vol. 3 (1960) 
Descrição baseada em: vol. 3, nº 3 (Jun. 1989) 
Descrição baseada em: 1966 
 
 Notas sobre as características do sistema 
 
 
▪ Esta nota é obrigatória se o recurso contínuo for em formato electrónico de 
acesso local (Ver tema 5 – Recursos electrónicos) 
 
 Notas sobre o modo de acesso 
 
 
▪ Esta nota é obrigatória se o recurso contínuo for em formato electrónico de 
acesso remoto (Ver tema 5 – Recursos electrónicos) 
 
 
 Notas ao título próprio 
 
▪ Esta nota é obrigatória se o recurso contínuo for em formato electrónico (Ver 
tema 5 – Recursos electrónicos) 
 
▪ Para os recursos impressos, regista-se uma nota relativa à fonte do título próprio 
quando a descrição não é feita a partir da fonte principal de informação. 
 
Exemplo:  
 
England official jornal 
 
Nota: Tít. obtido da capa 
 
 
▪ As diferentes formas por que pode apresentar-se o título, (para além do 
considerado título próprio), como o título de capa, o título da lombada, o ante 
título, o título corrente, ou títulos que sofrem pequenas alterações, podem ser 
dados em notas se considerados importantes (esta nota não é obrigatória). 
 
Tit. cap.: 
Tit. adicional: 
Tit. lombada: 
 
▪ As alterações ao título próprio fazem-se de acordo com o referido na p. 3-6 
 
▪ Relembramos que nas publicações em série registam-se em notas as alterações 
menores que ocorram no título próprio e nos recursos integrantes registam-se as 
notas relativas aos títulos próprios anteriores. 
 
Exemplos:  
 
Publicações em série: 
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Revista portuguesa de história 
 
Nota: Revista portuguesa da história (números entre 1990 e1993) 
 
 
Recursos integrantes 
 
Normas da fiscalidade em Portugal 
 
Nota: Tit. anterior: Regras da fiscalidade em Portugal 
 
 Notas à zona da edição e história bibliográfica da publicação em série 
 
▪ Estas notas dizem respeito à vida dos recursos e que ligam o recurso que se 
descreve com outros recursos, referindo as alterações que ocorreram no decurso da 
vida da publicação. 
 
▪ As mais frequentes são: continuação de, continuado por, fusão de, fusão com, 
absorve, absorvido por, separado de. 
 
▪ A ISBD (CR) e a ISBD consolidada enumeram as notas possíveis sobre as relações 
com outros recursos e estabelece a obrigatoriedade na maioria delas. 
 
 

 Continuação de 
 
▪ O recurso que está a ser descrito é a continuação de outro recurso já publicado. 
Regista-se uma nota (obrigatória) do título (e também quando possível do título 
chave e do ISSN). Esta informação é precedida do termo: continuação de 
 
Exemplo: 
 
Civilização católica 
 
Nota: Continuação de: Revista católica 
 
 
 

 Continuado por 
 
▪ O recurso cessou a publicação e foi continuado por outro recurso. É também uma 
nota obrigatória. 
Esta informação é precedida do termo: continuado por 
 
Exemplo: 
 
Transport Committee 
 
Nota: Continuado por: Glasgow Corporation = ISSN 0308-4140 
 
 

 Fusão de 
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▪ Quando o recurso continuado é o resultado da fusão de dois ou mais recursos 
editados anteriormente, dá-se uma nota obrigatória com os títulos (e se possível 
com os títulos chaves e respectivos ISSN). 
Esta informação é precedida do termo: Fusão de: 
 
Exemplo: Época 
 
Nota: Fusão de Diário da manhã e A voz 
 
 

 Fundido com…..; para formar: 
 
▪ Quando o recurso contínuo que se descreve se funde com dois ou mais recursos 
para dar lugar a um novo recurso continuado, dá-se uma nota obrigatória com o(s) 
título(s) dos recurso(s) que se fundiram e também com o título do novo recurso.  
Se possível, devem indicar-se os títulos chave e os ISSNs. 
Esta informação é descrita da seguinte forma: Fundido com    ; para formar 
 
 
Exemplo: 
 
Revista de actualidades, artes y letras 
 
Nota: Fundido com: Gran via ; para formar: Revista Gran via de actualidades, artes 
y letras 
  
 

 Absorveu: 
 
▪ Se um recurso absorve um outro recurso mas conserva o seu título próprio, o 
título do recurso absorvido é dado em notas. É também uma nota obrigatória, 
sendo facultativo dar-se a data em que se deu a absorção. Esta informação é 
precedida do termo: Absorveu:  
 
 
Exemplo: 
 
O agricultor português 
 
Nota: Absorveu: Jornal de agricultura 
 
 

 Absorvido por: 
 
▪ Se um recurso contínuo é absorvido por outro recurso contínuo, regista-se numa 
nota (também obrigatória), o título do recurso que o absorveu. É facultativo dar-se 
também a data em que se deu a absorção. 
Esta informação é precedida do termo: Absorvido por:  
 
 
Exemplo: 
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Gazeta dos teatros 
 
Nota: Absorvido em 1975 por: Museu literário 
 

 
 
 
 
 
 

8ª Zona – Zona do número normalizado e das condições de disponibilidade 
 
 

▪ Esta zona, a oitava da descrição bibliográfica dos recursos contínuos, compreende 
os seguintes elementos: 
 

o Número normalizado (ISSN ou ISBN) 
o Título-chave 
o Condições de disponibilidade e/ou preço (elemento facultativo) 

 
 

Publicações em série 
 

 
ISSN = Título-chave : Condições de disponibilidade e/ou preço 

 

 
 
 

Outros recursos contínuos que não publicações em série 
 

 
ISBN : Condições de disponibilidade e/ou preço  

 

 
 
 Número Normalizado 
 
▪ Regista-se o ISSN ou o ISBN atribuído ao recurso. 
 
 Título-chave 
 
▪ É o segundo elemento da 8ª zona para as publicações em série. Este título chave é 
atribuído pelo Centro Internacional de Registo das Publicações em Série e está 
unido inseparavelmente ao ISSN. 
 
▪ O título-chave  pode coincidir com o título propriamente dito afim de que seja 
inequívoco, pode construir-se mediante a adição de elementos identificadores e/ou 
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qualificadores tais como o nome da entidade editora, o lugar da publicação ou a 
menção da edição. (Para mais esclarecimentos ver ISSN Manual). 
 
▪ O título chave é registado mesmo se é idêntico ao título próprio. 
 
▪ É precedido pelo sinal de igual (=). 
 
▪ Se não existir ISSN não se regista o título chave. 
 
ISSN 0021-8871 = Journal of applied chemistry 

Determinação dos cabeçalhos  
 
 

Publicações em série 
 
 

▪ A entrada principal das publicações em série faz-se pelo título próprio, seguido 
da indicação do local da publicação e da data do início da mesma. 
 
 
O BANDARRA. Trancoso, 1988 
 
ANÁLISE SOCIAL. Lisboa, 1963 
 
ARQUIVOS DO MUSEU BOCAGE. Lisboa, 1930 
 
 
▪ A indicação do nome de local de publicação e da data (ano) do início da mesma, 
será feita da forma como esses elementos se apresentam na descrição. 
 
CADERNOS DE ACÇÃO REGIONAL E LOCAL. [Lisboa], 1980 
 
BOLETIM DE SEGUROS. Lisboa, 1930?  
 
 
 
▪ As entradas secundárias, ao nível dos elementos descritos na 1ª zona, são feitas 
pelos nomes das entidades responsáveis pela publicação e, facultativamente, pelos 
títulos paralelos, quando os houver. 
 
 
UNESCO 
 
UNIVERSIDADE DE LISBOA. Faculdade de Letras 
 
PORTUGAL. Ministério da Justiça 
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Recursos integrantes 
 
 
▪ A entrada principal dos recursos contínuos faz-se de acordo com o estipulado nas 
Regras Portuguesas de Catalogação, tendo em atenção a tipologia do recurso que 
se está a descrever. 
 
 

 
 

Exemplos 
 

Publicações em série – recursos impressos 
 

 
 Catalogação feita a partir do primeiro número da publicação 

 
 
Exemplo 1 
 
INOVAÇÃO. Lisboa, 1988 
 
Inovação : revista do Instituto de Inovação Educacional. - Vol. 1, nº1 (1988)-       . - 
Lisboa : Instituto de Inovação Educacional, 1988-      . - Trimestral 
 
ISSN 0871-2212 
 
PORTUGAL. Instituto de Inovação Educacional 
 
 
 

 Catalogação feita a partir de um número da publicação (sempre o mais 
antigo) 
 
 
Exemplo 2 
 
COMPARATIVE STUDIES IN SOCIETY AND HISTORY. Cambridge, 1958 
 
Comparative studies in society and history / Society for Comparative Study of 
Society and History. - Cambridge : Cambridge University Press, [1958?]-   . - 
Trimestral. - Descrição baseada em: vol 29, nº 2 (Abr. 1987).  
 
ISSN 0010-4175 
 
I - Society for Comparative Study of Society and History 
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Publicações em série – recursos eletrónicos 
 
Exemplo 3 
 
ANALES DE DOCUMENTATION, Múrcia, 1998 
 
Anales de documentación [Documento electrónico] : revista de biblioteconomia y 

documentación / Facultad de Comunicación y Documentación. – V.1 (1998) -         . 

– [Múrcia] : Universidad de Murcia. Facultad de Comunicación y Documentación, 

1998-      . – Anual. - Modalidade de acesso: World Wide Web. – Tit. obtido da 

página de sumário 

ISSN 1697-7909 = Anales de documentación 

 

I – Universidad de Múrcia. Facultad de Comunicación y Documentación 

 
 
Exemplo 4 
 

REVISTA ELECTRÓNICA DE ESTÚDIOS INTERNACIONALES, Madrid, 2000 

 

Revista electrónica de estúdios internacionales / Associación de Professores de 

Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. – nº 1 (2000) -        . – [Madrid?] 

: Associación de Professores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, 

2000-     . – Semestral. -  Modo de acesso: World Wide Web. - Tit. retirado da 

página de sumário 

 

ISSN 1697-5197 

 

I – Espanha. Associación de Professores de Derecho Internacional y Relaciones 

Internacionales 

Recursos integrantes 

Exemplo 5 
 

BEOline 

 

BEOline [Documento electrónico] : Business and Economics Online / Library of 

Congress. – Washington : Library of Congress, 1996-     . – Modo de acesso: Wordl 

Wide Web. – Título retirado da página inicial 



 26

 

 I- Estados Unidos. Library of Congress 

 

 

 

Exemplo 6  

ÁLVARO MUTIS 

 

Álvaro Mutis [Documento electrónico] : página oficial. – [S.l.] : ClubCultura.com, 

cop. 2001-      . – Requisitos do sistema: utiliza Flash; resolução mínima de pantalla 

800x600. -  Modo de acesso: Wordl Wide Web. – Título retirado da página inicial. – 

Resumo: Esta página Web inclui informação bibliográfica detalhada sobre este 

autor, com uma lista das suas obras e com resumos dos seus ensaios e poesias 

 

I- FNAC. ClubCultura.com 


