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Resumo 

Em biblioteconomia, a catalogação é uma operação técnica, na qual se 

realiza a descrição bibliográfica de um documento, de modo a que este seja 

identificado com precisão. Para a concretização dessa descrição, que pode ser 

manual ou informatizada, é necessário a existência de regras. 

As regras surgiram da necessidade de uniformização dos procedimentos 

usados na catalogação, de forma a tornar possível a criação de um sistema 

internacional de permuta de informações bibliográficas. Para que tal fosse 

possível foi necessário que todos trabalhassem de igual forma, possibilitando-

se assim a catalogação compartilhada a nível mundial, concretizada na 

permuta de registos e só possível devido à automatização crescente das 

bibliotecas. Estas regras são as International Standard Bibliograph Description 

– ISBDs, e estabelecem os elementos necessários para descrever e identificar 

um documento, a ordem desses elementos na descrição bibliográfica e um 

sistema de pontuação aplicável a essa descrição. 

Para que a criação do sistema internacional de permuta de informações 

bibliográficas fosse efectivo, foi imprescindível a automatização das bibliotecas, 

de tal forma que a catalogação passou a ser realizada de forma automatizada. 

Tal originou a necessidade de criação de formatos, entre os quais 

referiremos o formato UNIMARC, que quer significar UNIversal MAchine 

Readable Catalogue, sendo este um sistema de códigos internacionais que 

permitem a legibilidade de dados bibliográficos registados em suporte 

electrónico e que está conforme a norma ISO 2709. 

O trabalho divide-se em cinco capítulos: no primeiro, uma abordagem 

geral das ISBDs, no segundo, o formato UNIMARC, sua evolução histórica, 

normalização concretizadas na norma ISSO 2709, etc., no capítulo terceiro, a 

aplicação prática das regras ISBD no formato UNIMARC, no quarto expomos 

as conclusões a que chegamos, quer individuais, quer gerais para o formato no 

que diz respeito à sua aplicação aos novos materiais e finalmente no quinto, a 

bibliografia consultada para a execução documentada deste trabalho. 
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1 – Introdução 

Consideramos o tema por nós seleccionado, a catalogação manual e/ou 

automatizada baseada em regras – as ISBDs – e a sua aplicação a um formato 

normalizado internacionalmente reconhecido, o formato UNIMARC, de 

importância primordial para as Bibliotecas. 

Qualquer instituição biblioteca possui um fundo documental, 

independentemente do seu suporte. Esse espólio só é útil ao utilizador se ele 

poder saber, no mesmo instante em que o deseje, se o documento que 

necessita existe na instituição e como aceder a ele. Para tal é necessário que 

exista um catálogo onde constem informações relativas à descrição 

bibliográfica dos documentos e suas respectivas localizações. Este catálogo é 

obtido por meio de uma operação documental denominada catalogação, que 

pode ser realizada de forma manual ou informatizada. Qualquer que seja a 

forma como é executada e para que seja possível trocar os registos 

bibliográficos, quer entre instituições nacionais ou internacionais, é necessário 

o recurso a regras, internacionalmente reconhecidas, para uma uniformização 

desta operação documental, que aliada à crescente informatização das 

bibliotecas, permitiu a consequente automatização das sua variadas funções e 

especialmente da catalogação, originando-se a necessidade de criação de 

formatos informatizados normalizados, que permitissem a leitura executada por 

máquina dos registos bibliográficos, o que permitiria a troca em massa de 

registos bibliográficos normalizados. O formato por nós analisado é o formato 

UNIMARC, que obedece à norma ISO 2709. 

Pela sequenciação por nós demarcada, é percebível que uma biblioteca tem o 

seu núcleo no(s) catálogo(s) que possui. As bibliotecas que são instituições 

vivas, com colecções saudáveis, têm que forçosamente estar informatizadas e 

como tal o acesso ao(s) catálogo(s) é imediato, de tal forma que assim 

fundamentamos a importância do tema por nós seleccionado e que consiste, 

em última análise, em nos questionarmos se as regras ISBDs aplicadas ao 

formato UNIMARC conseguirão responder aos novos desafios que se 

despontam no horizonte, com o aparecimento de documentos em novos tipos 

de suporte, os mais recentes denominados documentos electrónicos. 
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1.2 - Objectivos 

Pretendemos, com a realização deste trabalho, atingir vários objectivos, 

nomeadamente, uma apresentação e breve análise das regras que servem de 

base à operação documental de catalogação de monografias, publicações 

periódicas, material não livro e documentos electrónicos. Para tal usaremos as 

Regras Portuguesas de Catalogação, que são uma tradução e adaptação das 

ISBD(M) às nossas necessidades no que concerne à catalogação de 

monografias e periódicos, e ainda as ISBD(NBM) e ISBD(ME). Pretendemos, 

ao referi-las, quer teoricamente como com exemplos práticos, testar a sua 

actualidade na catalogação destes diferentes tipos de documentos, os mais 

tradicionais e os mais actuais no que respeita ao tipo de suporte e a sua 

aplicação automatizada, com recurso ao formato UNIMARC, cuja abrangência 

técnica abordaremos, principalmente no que diz respeito à aplicação das 

ISBDs para os novos tipos de materiais nas diferentes folhas, para os 

diferentes tipos de documentos existentes, no referido formato. Desejamos 

antever o futuro e investigar se as regras e o formato em questão, estarão 

aptos a responder às necessidades da catalogação. 

2 – Breve abordagem à problemática do tema 

A importância da catalogação como operação documental, hoje mais do que 

nunca, tem importância fundamental, no que concerne à problemática referente 

ao tratamento documental de novos tipos de documento, cujos suportes são 

diferentes dos ditos tradicionais. Tal constatação obriga a que as regras usadas 

nesta operação, as denominadas ISBDs, sejam revistas e até criadas de raiz, 

de forma a responderem às necessidades de catalogação destes novos 

documentos. 

A problemática subjacente ao tema tratado passa, em última análise, pela 

resposta à questão: estarão as ISBDs, traduzidas em Portugal para as Regras 

Portuguesa de Catalogação no que se refere ao material livro e publicações 

periódicas, e as outras específicas para material não livro, documento 

electrónico, que não estão inseridas nas RPCs, e o formato UNIMARC 
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preparados para darem respostas às necessidades de catalogação dos novos 

tipos de documentos com que todos os dias os documentalistas se deparam, 

os denominados documentos electrónicos, na figura de CD-ROMs, DVDs, etc. 

A questão reside não só na técnica, isto é, não só na evolução que as regras 

têm necessariamente que sofrer para acompanhar o desenvolvimento desta 

sociedade da informação, de mudança constante, tal como o próprio formato 

UNIMARC, que tem que poder evoluir documentalmente e ainda 

informaticamente falando. 

3 – Revisão Bibliográfica 

3.1 – ISBDs: marcos históricos relevantes 

AS ISBDs constituem ferramentas de gestão muito valiosas paras as 

bibliotecas, fornecendo especificações básicas para uma catalogação 

descritiva compatível à nível mundial, que facilite o intercâmbio internacional de 

registos bibliográficos entre agências bibliográficas nacionais e internacionais. 

Para maior compreensão do assunto tratado referiremos, de forma muito 

abreviada, os aspectos mais relevantes da história da ISBD, referindo nos, de 

forma mais profundada à ISBD(G): 

1961: Realiza-se em Paris a Conferência Internacional sobre Princípios de 

Catalogação ⇒ apresentação dos problemas gerais da catalogação, 

determinação de alguns princípios catalográficos básicos e decisão de 

revisão às normas de catalogação existentes. ⇒ o programa básico da 

IFLA, denominado Controle Bibliográfico Universal (CBU), que pretendia 

a criação de um sistema mundial para o controlo e troca da informação. 

1969: Realização da Reunião Internacional de Especialista em Catalogação 

organizada pelo Comité de Catalogação da IFLA, em Copenhaga. ⇒  

normalização da forma e conteúdo da descrição bibliográfica. 

1971: Primeiro texto das ISBD(M), redigidas conforme a resolução de 1969. 
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1973: Reunião para a revisão das ISBD(M) ⇒ primeira edição normalizada das 

as ISBD(M); 

1975: O comité Directivo Conjunto para a revisão das AACR3 propõem ao 

Comité de catalogação da IFLA que desenvolvesse uma descrição 

bibliográfica internacional normalizada geral, que se adequasse a todos 

os tipos de documentos ⇒ edição normalizada das ISBD(G); 

1977: Em Bruxelas realiza-se o congresso mundial da IFLA ⇒n acordo para a 

revisão da ISBDs existentes na altura; 

1978: Publicada a revisão da ISBD(M), ajustada da ISBD(G); 

Inicio dos anos 90: A secção de Catalogação nomeia um grupo de estudos 

sobre Requisitos Funcionais para Registos Bibliográficos (FRBR) ⇒ 

suspensão das revisões que estavam a ser realizadas a todas as ISBDs; 

Fins dos anos 90: O grupo de estudos da FRBR publica a sua informação final 

em 1998, ⇒ reconstituição do Grupo de Revisão das ISBDs, para as 

revisar, assegurando a coerência entre os requisitos destas e das FRBR. 

3.2 – As ISBDs: definição e objectivos 

A ISBD consiste essencialmente numa estrutura normalizada que individualiza 

cada elemento, colocados em zonas, para descrever e identificar qualquer tipo 

de documento, seguindo uma ordem e estabelecendo para isso um sistema de 

pontuação convencionada. 

Em última análise, o objectivo principal da ISBD é definir em todo o mundo os 

termos para uma descrição catalográfica compatível, que permita o intercâmbio 

internacional de registos bibliográficos, através das agencias nacionais, por um 

lado e por outro, por toda a comunidade bibliotecária e documentalista. 

Ao especificar os elementos da descrição bibliográfica, prescrevendo a ordem 

em que estes elementos se vão apresentar e a pontuação com que estes se 

devem separar, propõem:  
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 Possibilitar a interconvertibilidade dos registos provenientes de fontes 

diversas, de modo que os registos produzidos num dado pais, possam ser 

integrados nos catálogos de outro; 

 Facilitar a interpretação dos registos bibliográficos, independentemente da 

barreira linguistica; 

 Favorecer a conversão dos registos bibliográficos em formas legíveis por 

máquina (ALICE.IT, 2003). 

Existem diferentes ISBDs, consoante os tipos de documentos a que se 

destinem. A seguir apresentamos uma listagem destas regras, cujas siglas se 

encontram descritas no principio deste trabalho. 

ISBD(G) – Regras normalizadas gerais, referentes a todos os tipos de 

documentos; 

ISBD(M) – Regras normalizadas referentes a monografias; 

ISBD(S) – Regras normalizadas para publicações periódicas; 

ISBD(NBM) – Regras normalizadas para material não livro; 

ISBD(CM) - Regras normalizadas para material cartográfico; 

ISBD(PM) - Regras normalizadas para partituras musicais; 

ISBD(A) - Regras normalizadas para o livro antigo; 

ISBD(ER) - Regras normalizadas para material electrónico (PENÉ, 1993). 

Neste trabalho, iremos debruçar-nos mais detalhadamente sobre as ISBD(M), 

na sua adaptação para às RPCs, por estas serem usadas em Portugal na 

catalogação de monografias e publicações periódicas e também de um modo 

especial, as ISBD(ER), traduzidas do original e usadas na catalogação de 

documentos em suporte electrónico. 

Estas duas escolhas baseiam-se na nossa vontade de tornar patente o 

contraste entre o tratamento catalográfico de documentos em suportes 

tradicionais e dos novos tipos de suportes, de forma a que seja possível 

verificar a evolução das regras. 
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3.3 – O formato UNIMARC: breve história e objectivos 

1965 – MARC I(USA): No anos 60, a Biblioteca do Congresso desenvolveu o 

primeiro formato MARC, para troca de registos; 

1968 – MARC II(USA) 

1977 – Nos anos setenta, em muitos países, as respectivas Agencias 

Bibliográficas desenvolveram um formato MARC próprio, compatíveis 

com as regras de catalogação que usavam. No final da década de 70, 

as crescentes exigências a nível da troca de dados bibliográficos entre 

países determinou a elaboração da primeira versão do UNIMARC. 

Nesta altura este formato aparece como um formato intermédio entre 

os diversos MARC existentes e não como formato para criação de 

registos. 

1980 – Desde os anos oitenta até hoje, o formato UNIMARC foi 

constantemente melhorado e acrescentado, de forma a que evoluísse 

com as regras catalográficas, estando desta forma possibilitado de 

executar a catalogação de documentos de tipo não textual. 

1994 – 2ª Edição do manual UNIMARC. 

Este formato segue as normas de descrição bibliográficas internacionais, tais 

como as AACR2 e as ISBDs e está relacionado com várias normas 

internacionais, como por exemplo, a ISO 4-1984, ISO 646-1983, ISO 1001-

1979, entre outras, embora a ISO 2709-1981 seja a mais referenciada, porque 

diz respeito ao formato de dados para permuta de informação bibliográfica em 

banda magnética (HOLT, 1990: 2). 

Tem como objectivos facilitar a troca de registos bibliográficos em formato 

legível por computador, entre agência bibliográficas nacionais e permite desta 

forma, a permuta de registos entre países, que assim terá um formato único 

internacional. Pode também ser usado como modelo para o desenvolvimento 

de novos formatos (HOLT, 1990: 1). 
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3.3.1 – Modificações ao formato UNIMARC 

O Comité Permanente do UNIMARC foi criado em 1991, sob a égide do 

UBICIM, Controlo Bibliográfico Universal e MARC Internacional, departamento 

que faz parte da IFLA. 

Tem como objectivo principal o controle e desenvolvimento dos formatos 

UNIMARC, bibliográfico e autoridade (e outros que venha a ser considerados 

necessários), em concordância com os princípios do controlo bibliográfico 

universal. 

É constituído por um mínimo de sete membros e um máximo de nove membros 

permanentes, provenientes de diferentes países e instituições que tenham 

experiência em UNIMARC. Reúnem uma vez por ano.  

A aplicação do formato UNIMARC na Biblioteca Nacional tem sido feita de 

acordo com o prescrito no Manual UNIMARC, 1ª edição de 1989-90, 

reimprimido em 1999. A evolução do formato e a sua aplicação a outras 

situações que não só a bibliográfica, levaram a uma actualização da 

designação:  

 UMINARC bibliográfico; 

 UNIMARC autoridades; 

 UNIMARC classificação (em estudo); 

 UNIMARC existências (em estudo). 

As actualizações ou modificações que vamos referir dizem respeito ao primeiro. 

Este formato tem vindo a evoluir de modo a poder atender não só às 

especificações de vários tipos de material, mas também no sentido de poder 

alojar registos oriundos de outros formatos MARC. 

Na aplicação do formato em Portugal, deve ter-se sempre em conta a prática 

catalográfica portuguesa e as directivas emanadas da Biblioteca Nacional 

(BIBLIOTECA NACIONAL, 2000). 
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3 3.2 – Alguns conceitos 

Para melhor compreensão dos exemplo práticos, entendemos ser necessário 

definir alguns conceitos que estão associados ao UNIMARC: 

 Formato, disposição de dados do registo bibliográfico em banda magnética. 

 Um registo é constituído por um conjunto de campos. 

 Um ficheiro é constituído por um conjunto de registos. 

 Formato de campos fixos 

 Formato de campos variáveis 

 

 Tipo de formatos( relativamente aos campos)

 Formato com directorias 

 O formato UNIMARC é híbrido porque contém campos fixos e directorias. 

 Estrutura do registo  
 

 Designadores 

 

 Elementos do formato 

  Definição dos campos 

 Etiqueta do registo 
 Directoria 
 Campos de dados 

- Uma etiqueta de registo: campo fixo com 24 caracteres; 

- Etiqueta: Série de três caracteres numéricos usados para distinção do 

campo que lhes está associado; 

- Campo: conjunto de caracteres identificadores para uma etiqueta e que 

contém sub-campos, um ou mais, de comprimento fixo ou variável; 

- Sub-campo: unidade de informação definida dentro de um campo 

- Indicador: Instrução dada ao computador, para formar um ponto de acesso, 

variável de campo para campo; 

- Repetição (♦): indica que a mesma etiqueta está a ser utilizada mais do 

que uma vez no mesmo registo e ao mesmo nível (HOLT, 1990:pp. 3-5). 
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3.3.3 – Interligação entre as ISBDs e o formato UNIMARC 

As ISBDs têm oito zonas e em geral, a cada zona corresponde um campo, no 

formato UNIMARC, tal como podemos ver a seguir no quadro 1: 

Quadro 1: Correspondentes ISBDs e UNIMARC 

ZONAS Etiquetas ou CAMPOS UNIMARC 
1 – Zona do título e da menção de responsabilidade 2001 
2 – Zona de edição 205 
3 – Zona da numeração 207 
4 – Zona do pé de imprensa 210 
5 – Zona da colação 215 
6 – Zona da série (colecção) 225 
7 – Zona das notas 300/330 
7 – Zona de ISBN/ISSN e modalidade de aquisição 010 

É evidente que no interior dos diferentes campos, existem muitos sub-campos, 

que permitem responder às diferentes especificações das ISBDs específicas, 

para os diferentes tipos de documentos, mas não os especificamos por ser um 

rol muito extenso, e não ser objectivo deste trabalho. 

3.4 – Catalogação manual de diferentes tipos de documentos 

3.4.1 – As Regras Portuguesas de Catalogação: breve 
apresentação 

Em Portugal têm-se desenvolvido esforços, ao longo dos tempos, para a 

criação de um corpo de regras catalográficas, de forma que pudéssemos 

acompanhar o movimento mundial, nesta área, e consequentemente 

obtivéssemos ganhos culturais concretos, como no caso das trocas, da 

catalogação no fonte, da informação bibliográfica, etc. 

Foram a partir da década de 60 que os trabalhos preliminares do Anteprojecto 

da Regras Portuguesa de Catalogação foram iniciados, tendo sido finalizados 

em 1972. O projecto só em 1975 foi concluído e policopiado. Como o decorrer 

do tempo ficou obsoleto e tornou-se necessário actualiza-lo. Em 1982, foi 

determinada a publicação da Regras Portuguesas de Catalogação. 
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Destas regras só fazem parte a descrição de monografias, obras de referência 

e publicações periódicas, ficando de fora o material não livro. Esta lacuna foi 

colmatada através de uma tradução realizada em 1987 das ISBD(NBM), 

Regras de Catalogação para Material Não Livro (HORA, 1995: 1). Actualmente, 

desenvolveu-se a Descrição Bibliográfica para Documentos Electrónicos a 

partir da Descrição Bibliográfica para Material Não Livros. 

3.4.2 – AS ISBD(ER): - Descrição Bibliográfica Internacional de 
Documentos Electrónicos 

A ISBD(ER) especifica os requisitos para a descrição e identificação de 

documentos electrónicos, que são materiais controlados por computador, ou 

que requerem o uso de um periférico (ex: um leitor de CD-ROM) e incluem dois 

tipo de documentos: os que contêm dados, isto é, informações em forma de 

números, letras, grafismos, imagens, sons e possíveis combinações; e 

programas, ou seja, instruções de rotina para o desempenho de certas 

funções. Estas normas tiveram como antecessora as ISBD(NBM), que foram 

publicadas em 1997, no âmbito do aparecimento de novos materiais e suportes 

e que continha os procedimentos para ficheiros de dados lidos por computador. 

No entanto, rapidamente se chegou à conclusão de que era necessário dar 

particular atenção a estes documentos. 

Com o desenvolvimento de programas e ficheiros de dados, a natureza dos 

suportes tornou-se mais complexa, de forma que em 1988 apareceram as 

ISBD(CF), Regras de Catalogação para Ficheiros de Computador. 

Em 1997, a IFLA optou pela alteração do termo “Ficheiro de Computador” para 

“Documento Electrónico”, para caracterizar de forma mais apropriada o tipo de 

documentos em causa, surgindo assim as ISBD(ER) - Descrição Bibliográfica 

Internacional dos Documentos Electrónicos (RAFAEL, 2000: pp. 3-4). 

Como resultado da publicação das ISBD(ER), foram feitas certas alterações ao 

manual UNIMARC. Existe, portanto um modelo geral para codificação de 

documentos electrónicos (IFLA, 2001: 9). 
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3.4.3 – A operação técnica de catalogação manual: teorização e 
prática 

Esta operação técnica é feita em fichas bibliográficas normalizadas, também 

designadas por entradas, que são unidades de informação que contêm os 

elementos de identificação dos documentos, sendo estes registados segundo 

as RPCs. A seguir, na figura 1, esquematizamos uma ficha bibliográfica com as 

sua dimensões padronizadas. 

Figura 1: Esquematização de ficha bibliográfica normalizada 

 
A ficha bibliográfica divide-se em duas partes principais: o cabeçalho e o corpo 

da entrada. Na primeira inscreve-se a palavra ou expressão que nos permite 

realizar mais tarde a junção de entradas e formar catálogos manuais. No corpo 

da entrada encontram-se o conjunto de elementos descritivos e informativos, 

registados em zonas previamente demarcadas. Uma zona define-se como 

sendo cada uma das divisões da descrição bibliográfica, que compreende os 

dados de uma categoria particular ou de um conjunto de categorias (GUSMÃO, 

CAMPOS e SOTTOMAYOR, 2000). Existem oito zonas diferentes, tal como 

podemos constatar no quadro abaixo: 

Quadro 2: Apresentação da ordem geral dos elementos da descrição bibliográfica 

ZONAS 
1 – Zona do título e da menção de responsabilidade; 
2 – Zona de edição; 
3 – Zona da numeração 
4 – Zona do pé de imprensa; 
5 – Zona da colação; 
6 – Zona da colecção 
7 – Zona de notas; 
8 – Zona de ISBN/ISSN e modalidade de aquisição 
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Nestas zonas são inscritas os elementos que lhes são específicos sendo estes 

precedidos por pontuações também específicas, tal como se pode ver na figura 

2, a seguir: 

Figura 2: Esquematização da pontuação específica de cada zona na ficha bibliográfica de 

Monografias 

 
No seguimento da figura anterior, apresentamos um exemplo de uma 

monografia já catalogada segundo as regras portuguesa de catalogação: 

Figura 3: Esquematização de uma ficha bibliográfica de uma monografia preenchida segundo 

as RPC. 

[41866]                                                                          004 7BUR 4023  
 
BURN, Janice 
 
e-businees startegies for virtual organizations / Janice Burn, Peter Marshall, Martin 
Barnett. - Oxford : Butterworth Heinemann, cop. 2002. - XVIII, 254 p. : il. ; 25 cm. 
- (Computer Weekly Professional Series). - Contém referências bibliográficas e 
índice remissivo alfabético 
ISBN 0-7506-4943-7 
 
Tecnologia da informação--Desenvolvimento--Gestão / Empresas--Comunicação / 
Organizações virtuais 
 
CDU 004 
          658 

Usando as ISBD(ER), mostramos também, a seguir na figura 4, uma ficha 

bibliográfica preenchida com um exemplo de um documento electrónico, no 

qual se verificam as diferenças de preenchimento inerentes ao tipo de 

documento particular. 

 

 

CABEÇALHO 
 

Título próprio[ Indicação geral do documento]= título paralelo: complemento de 
título / menção de responsabilidade; menções de responsabilidade secundárias. 
– edição. – Lugar de publicação: Editor, data de edição (Lugar de impressão: 
Impressor, data de impressão). – paginação: il. ; cm + material acompanhante. – 
Título da colecção= título paralelo da colecção: complemento de título / menção 
de responsabilidade; responsabilidade secundária; nº da colecção 
 
Zona de notas 
 
ISBN 
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Figura 4: Esquematização de uma ficha bibliográfica de um Documento  

Electrónico preenchida segundo as ISBD(ER). 

[40907]                                                              CHE 619 73307 
 
CHEVILLE, Norman F. 
 
Introduction to veterinary pathology [documento electrónico] / Norman 
F. Cheville. - Multimédia interactivo. - Ames : Iowa State University 
Press, cop. 2000. - 1 disco óptico (CD-ROM) : som, color. ; 13 cm. - 
Requisitos do sistema: Pentium processor-based PC; Microsoft windows 
95 orlater; 10 MB of RAM; 10 MB available hard disk space; CD-ROM 
drive; Screen resolution 1024 X 768. - Titulo retirado do ecrâ de titulo 
ISBN 0-8138-2488-5 
 
Medicina veterinária--Patologias--[Documentos electrónicos] 
 
CDU 619 
 

De igual forma apresentamos um exemplo de uma ficha bibliográfica de um 

vídeo, preenchida segundo as ISBD(NBM). 

Figura 5: Esquematização de uma ficha bibliográfica de um vídeo 

preenchida segundo as ISBD(NBM). 

 
[41229]                                                          791.43 ILH 21835 
 
UMA ILHA NO TECTO DO MUNDO 
 
Uma ilha no tecto do mundo [Registo vídeo] / realiz. Robert Stevenson ; 
argumento John Whedon. - Lisboa : Lusomundo, cop. 1999. - 1 cassete 
vídeo (VHS) (ca 90 min.) : color., son. ; 20x12x3 cm. - (Disney Cinema 
Familiar). - Tít. orig.: The Island at the top of the world. - Vídeo de 
ficção. - Elenco: David Hartman, Donald Sinden, Jacques Marin, Mako, 
David Gwillim, Agneta Eckemyr. - Maiores de 6 anos 
 
Cinema de ficção--[Vídeos] 
 
CDU 791.43-252(086.8) 
 

É visível, pelos exemplos acima apresentados, que cada material diferente, tem 

também informações diferentes a serem descritas nas fichas bibliográficas. Por 

isso é que existem diferentes ISBD. 

3.5 - Catalogação informatizada 

As bibliotecas defrontam-se actualmente com uma larga gama de fundos 

documentais que variam desde as monografias até aos mais diversos 

materiais, como por exemplo, os documentos electrónicos em CD-ROM e até 

documentos electrónicos de acesso remoto na internet. (Projecto PORBASE5, 

2003). 



 17

Actualmente, nenhuma biblioteca que tenha como objectivo servir eficazmente 

os seus utilizadores pode recusar a ideia de automatização, que sendo uma 

opção onerosa, é no entanto, imprescindível e inevitável (Cabral, 1996: 53). 

A automatização das bibliotecas, foi em grande medida originada por vários 

factores: 

 A ineficácia do sistema manual, no qual se incluem os catálogos, com 

produção de fichas a implicar custos a vários níveis, nomeadamente de 

tempo, trabalho, e financeiro; 

 Optimização dos recursos humanos ⇒ ⇑ da produtividade com ⇓ pessoal; 

 Melhoria dos serviços prestados, com maior eficácia nas operações de 

tratamento técnico dos documentos ⇒ ⇑ controlo e eficácia de gestão das 

colecções; 

 Aparecimento de novos serviços para os utilizadores: serviços de reserva, 

de alerta, difusão selectiva da informação, etc.; 

 Cooperação inter-bibliotecas ao nível da partilha de recursos bibliográficos, 

empréstimo inter-bibliotecas e constituição de redes cooperativas (como por 

exemplo a PORBASE). 

A seguir mostramos vários exemplos de registos informatizados em formato 

UNIMARC, de diversos tipos de documentos. Em anexo (Anexo 1) 

apresentamos as fichas bibliográficas e os registos UNIMARC, para cada 

exemplo, de forma a ser mais fácil a visualização e comparação entre os 

mesmos. 
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Figura 6: Esquematização de um registo bibliográfico de uma monografia preenchida na folha 

de recolha de monografias do formato UNIMARC 

MFN: 41866 
Estado: n                     Tipo:a                  Nível bibl.: m 
Nível hierárquico: 0      Nível de cod.:      Forma de desc.:   
001:41867 
005:20021023115154.0 
035:0000016 
010:  ^a0-7506-4943-7 
100:  ^a20021018d2002    k  y0pory0103    ba 
101:0 ^aeng 
102:  ^aGB 
200:1 ^ae-businees startegies for virtual organizations^fJanice Burn, Peter Marshall, Martin Barnett 
210:  ^aOxford^cButterworth Heinemann^dcop. 2002 
215:  ^aXVIII, 254 p.^cil.^d25 cm 
225:  ^aComputer Weekly Professional Series 
320:  ^aContém referências bibliográficas e índice remissivo alfabético 
606:  ^aTecnologia da informação^xDesenvolvimento 
606:^xGestão^2Inspec 
610:1 ^aOrganizações virtuais 
675:  ^a004^vmed^zpor 
675:  ^a658^vmed^zpor 
700:  ^aBurn^bJanice 
701:  ^aMarshall^bPeter^4070 
701:  ^aBarnett^bMartin^4070 
930:  ^dBUR 004 74023 EG^lUTADSD 
966:  ^aEG74023^lUTADSD^p39,95 Euros (Starkmann)^sBUR 004 74023  

Em cima apresenta-se um registo UNIMARC de uma monografia. Podem ver-

se os diferentes campos e sub-campos específicos que foram preenchidos 

para este documento, de forma a que sejam reconvertidos nas zonas 

apropriadas, quando o registo é visionado no formato ISBD. 

Abaixo mostramos o exemplo de um registo bibliográfico para um vídeo. 

Figura 7: Esquematização de registo bibliográfico de vídeo preenchida no formato UNIMARC 

MFN: 41228 
Estado: n                     Tipo:g                  Nível bibl.: 
Nível hierárquico: 0      Nível de cod.:      Forma de desc.: 
001:41229 
005:20021014120510.0 
035:0000231 
100:  ^a20021014 1998    m  y0pory0103    ba 
101:1 ^apor^ceng 
102:  ^aPT 
200:1 ^a20.000 léguas submarinas^bRegisto vídeo^frealiz. Richard Fleischer^garg. Earl Felton 
210:  ^aLisboa^cLusomundo^dcop. 1998 
215:  ^a1 cassete vídeo (VHS) (ca 126 min.)^ccolor., son.^d20x12x3 cm 
225:2 ^aDisney Cinema Familiar 
300:  ^aBaseado no livro de Jules Verne 
304:  ^aTít. orig.: 20,000 leagues under the sea 
313:  ^aVídeo de ficcão 
323:  ^aElenco: Kirk Douglas, James Maison, Paul Lukas, Peter Lorre 
333:  ^aMaiores de 12 anos 
500:10^aDisney Cinema Familiar 
500:10^aVinte mil léguas submarinas 
606:  ^aCinema de ficção^x[Vídeos]^2Ldave 
675:  ^a791.43-252(086.8)^vmed^zpor 
702: 1^aFleischer^bRichar^4090 
702: 1^aFelton^bEarl^4090 
702: 1^aDouglas^bKirk^4590 
702: 1^aMaison^bJames^4590 
702: 1^aLukas^bPaul^4590 
702: 1^aLorre^bPeter^4590 
966:  ^aCE21836^lUTADCE^p(compra)^sVIN 791.43 21836 
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Os documentos electrónicos têm, evidentemente, campos que lhes são 

específicos. Tal pode ser constatado na figura esquemática 8, que a seguir 

mostramos. 

Figura 8: Esquematização de um registo bibliográfico de um documento electrónico preenchido 

no formato UNIMARC 

MFN: 40907 
Estado: n                     Tipo:a                  Nível bibl.: m 
Nível hierárquico: 0      Nível de cod.:      Forma de desc.:   
001:40908 
005:20020923153254.0 
035:0000027 
010:  ^a0-8138-2488-5 
100:  ^a20020923d2000    k  y0pory0103    ba 
101:0 ^aeng 
102:  ^aUS 
200:1 ^aIntroduction to veterinary pathology^bdocumento electrónico^fNorman F. Cheville 
210:  ^aAmes^cIowa State University Press^dcop. 2000 
215:  ^a1 disco óptico (CD-ROM)^csom, color.^d13 cm 
230:  ^aMultimédia interactivo 
304:  ^aTitulo retirado do ecrâ de titulo 
337:  ^aRequisitos do sistema: Pentium processor-based PC; Microsoft windows 95 orlater; 
10 MB of RAM; 10 MB available hard disk space; CD-ROM drive; Screen resolution 1024 X 
768 
606:  ^aMedicina veterinária^xPatologias 
606:^x[Documentos electrónicos]^2Agrovoc 
675:  ^a619^vmed^zpor 
700: 1^aCheville^bNorman F. 
930:  ^dCHE 619 73307 PV^lUTADCA 
966:  ^aPV73307^lUTADCA^p57,78 Euros (Starkmann)^sCHE 619 73307 

Tal como se pode constatar pelo registos apresentados a título de exemplo, 

podemos verificar que para cada tipo diferente de documentos assim se recorre 

a campos que lhes são específicos, de acordo com as diferentes regras a que 

obedecem as suas descrições. 

3.6 – Limitações apontadas ao Formato UNIMARC 

Os problemas inerentes ao formato UNIMARC são apontados por especialistas 

como sendo referentes à actualização ou mesmo reinvenção do software. É 

necessário que os criadores Informáticos desta área rescrevam o software 

existente. Por outro lado, é referido também como desvantagem, que todos os 

formatos MARC usam uma única definição de ASCII ampliada. Assim, algumas 

das limitações apontadas são: 

 A estrutura do registo é difícil de “ler”, quando comparada com outras 

estruturas que não têm estruturas de directoria complexas. É quase impossível 

para esta estrutura ser criada directamente pelo catalogador. Para tal é 
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necessário um programa de computador. Se entendermos a estrutura como 

sendo apenas para fins de troca de registos, tal facto não é problemático; 

 A estrutura do registo é difícil de programar. No entanto, Hopkinson (1998?) 

afirma que tal não é difícil se o programador tiver a norma ISO 2709, tal como 

publicada na documentação do formato MARC; 

 A estrutura de registo requer o controlo de caracteres que são de difícil uso 

(como por exemplo ASCII 31 para o subcampo identificador), argumento o qual 

o autor anterior contrapõem que o sistema interno pode usar outro caracteres 

que não são usados noutros locais tais como o $, @ ou ^ for o ascii 31; 

 Ficheiros grandes são difíceis de manipular; 

 Que a estrutura do formato não seja adequada ao uso na World Wide Webs, é 

uma preocupação comum do pessoal técnico que não conhecem 

verdadeiramente a arte da catalogação. No entanto actualmente não existe um 

formato que consiga realizar o que este conseguiu: a uniformização de milhões 

de registos bibliográficas em todo o mundo; 

 Existem diferentes formatos MARC em todo o mundo. Este é possivelmente o 

mais sério problema deste formato. 

4 – Aspectos importantes 

Os aspectos que entendemos como relevantes e que demarcamos, após a 

revisão bibliográficas são: 

• No que concerne à referência aos marcos históricos das diferentes ISBDs, 

constatamos que existe uma preocupação, por parte das entidades 

competentes, nomeadamente da IFLA e de todo o universo biblioteconomico, 

em evoluir, de forma a poderem responder às necessidades sentidas pelos 

documentalistas na catalogação de novos tipos de documentos, em novos 

tipos de suporte ou até sem essa base de referênciação. Tal constatação é 

feita no aparecimento de novas regras tal como por exemplo, as ISBD(ER); 
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• Encontramos a mesma preocupação e necessidades, no que concerne ao 

formato UNIMARC, tanto a nível internacional, através da IFLA que constituiu 

um grupo, o Comité Permanente do UNIMARC para proceder a estudos e 

modificações no formato, à medida que tal vai sendo necessário. De forma 

concertada, também as Agencia Bibliográficas nacionais, no caso português, 

a Biblioteca Nacional, têm promovido acções de formação para reciclagens 

neste formato para os diferentes tipos de documentos, com actualização de 

campos já existentes e com a criação de novos campos. 

• Constatamos também que embora existam problemas inerentes ao formato 

UNIMARC, ele ainda continua a responder eficazmente, na catalogação 

manual dos diferentes tipos de documentos que existem. No entanto, com a 

evolução actual ao nível da informática e da internet, novos tipos de 

documentos aparecerão e irão criar a necessidade de renovação das ISBDs 

existentes e até de novas ISBDs com consequente aparecimento de novas 

folhas de recolha no formato, com os respectivos campos específicos. 

5 – Conclusão 

As ISBDs e o formato UNIMARC são ferramentas essenciais para a execução 

da operação técnica de catalogação e consequentemente para a formação de 

catálogos informatizados, on-line ou não, cujos registos bibliográficos estejam 

facilmente acessíveis ao utilizador, que possam ser trocados entre instituições 

congéneres, que possam ser legíveis, isto é, entendidos, qualquer que seja a 

língua em que estejam escritos, pois que os elementos utilizados na descrição, 

a sua ordem de entrada nas diferentes zonas e a pontuação nele utilizada, são 

normalizadas, o que tem como consequência, por exemplo, que um 

documentalista na China, conhecendo estas regras, saberá que um título é 

precedido por um complemento de título, divididos um do outro por dois pontos 

(:), e que a seguir vem a responsabilidade ou autoria, separada da referência 

anterior por uma barra (/). Tal preludio para concluirmos: 

Como Técnicos Profissionais de Bibliotecas e Documentação que somos, 

executamos entre outras, as funções de catalogadores, recorrendo às 

diferentes ISBDs e ao formato UNIMARC, numa base essencialmente pratica. 
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A escolha deste tema teve como finalidade pessoal, o firmar de bases teóricas 

na interligação das diferentes regras com o formato em questão. Tal objectivo 

foi, no nosso entender, plenamente atingido. 

Como alunos da Pós-graduação em Ciências da Informação e Documentação, 

pretendemos contribuir, baseados essencialmente no “saber fazer” pratico, 

para uma melhor compreensão do que são as regras de catalogação, 

destacando as Regras Portuguesas de Catalogação, e a sua aplicação no 

formato UNIMARC, alias o recomendado pela entidade máxima, a Biblioteca 

Nacional, cujo programa, o PORBASE 5.0, na sua versão mais actual, o 1.2, 

tem como base o formato UNIMARC.  

Concluímos assim que as ISBDs são imprescindíveis à operação de 

catalogação pois implicam a normalização do tratamento documental a nível da 

catalogação, sendo elas que levam ao desenvolvimento, isto é, actualização do 

formato UNIMARC. 

Constatamos que actualmente, os utilizadores da informação desejam aceder a 

ela através de diferentes sistemas e de diferentes formas. Agora fala-se na 

standartização da Internet e da World Wide Web. Mesmo neste contexto, este 

formato ainda serve propósitos úteis, ao promover a construção de catálogos, 

apesar das suas falhas. Tal acontece porque foi usado durante muito tempo, 

durante o qual sofreu poucas mudanças, enquanto que os meios e modos de 

transferência de informação mudaram (Hopkison, 1998?). 

Os problemas mencionados não perturbam a maioria dos bibliotecários que 

desejam que os seus sistemas sirvam para os diferentes fins 

biblioteconomicos, para uso dos seus utilizadores, providenciando o acesso 

interno e externo aos seus catálogos. A rigidez do formato serve de critica por 

vários especialistas mas assegura, contudo, que a transferência de registos de 

um sistema para outro têm muito mais sucesso, do que se não existisse o 

formato. O formato serve diferentes fins mas é complementar aos novos 

formatos emergentes, como por exemplo ao Dublin Core, o que nos leva a 

juntar a Hopkinson (1998?), quando este a respeito do formato MARC afirma 

que este está a ficar velho mas longe de estar morto, o que se aplica ao 

UNIMARC. 
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Anexo 1:  

Exemplo de fichas bibliográficas quer em ISBDs, quer em UNIMARC 

Exemplo de uma ficha bibliográfica preenchida em ISBD para Monografias 

 
[41866]                                                                                              BUR 004 74023 EG 
 
BURN, Janice 
 
e-businees startegies for virtual organizations / Janice Burn, Peter Marshall, Martin Barnett. - 1st ed. - Oxford : Butterworth 
Heinemann, cop. 2002. - XVIII, 254 p. : il. ; 25 cm. - (Computer weekly professional series). - Contém referências bibliográficas e 
índice 
ISBN 0-7506-4943-7 
 
Tecnologia da informação--Desenvolvimento--Gestão / Comunicações--Empresas / Organizações virtuais 
 
CDU 004 
    658 

Exemplo do mesmo documento preenchido no formato UNIMARC usando as RPC 

MFN: 41866 
Estado: n                     Tipo:a                  Nível bibl.: m 
Nível hierárquico: 0      Nível de cod.:      Forma de desc.:   

001:41867 
005:20021023115154.0 
035:0000016 
010:  ^a0-7506-4943-7 
100:  ^a20021018d2002    k  y0pory0103    ba 
101:0 ^aeng 
102:  ^aGB 
200:1 ^ae-businees startegies for virtual organizations^fJanice Burn, Peter Marshall, Martin Barnett 
205:  ^a1st ed 
210:  ^aOxford^cButterworth Heinemann^dcop. 2002 
215:  ^aXVIII, 254 p.^cil.^d25 cm 
225:  ^aComputer weekly professional series 
320:  ^aContém referências bibliográficas e índice 
606:  ^aTecnologia da informação^xDesenvolvimento 
606:^xGestão^2Inspec 
606:  ^aEmpresas^xComunicação^2Inspec 
610:1 ^aOrganizações virtuais 
675:  ^a004^vmed^zpor 
675:  ^a658^vmed^zpor 
700:  ^aBurn^bJanice 
701:  ^aMarshall^bPeter^4070 
701:  ^aBarnett^bMartin^4070 
930:  ^dBUR 004 74023 EG^lUTADSD 
966:  ^aEG74023^lUTADSD^p39,95 Euros (Starkmann)^sBUR 004 74023 EG 
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Exemplo de uma ficha bibliográfica preenchida em ISBD para documentos electrónicos 

 
[40907]                                                                                     CHE 619 73307 PV 
 
CHEVILLE, Norman F. 
 
Introduction to veterinary pathology [documento electrónico] / Norman F. Cheville. - Multimédia interactivo. - Ames : Iowa State 
University Press, cop. 2000. - 1 disco óptico (CD-ROM) : som, color. ; 13 cm. - Requisitos do sistema: Pentium processor-based 
PC; Microsoft windows 95 orlater; 10 MB of RAM; 10 MB available hard disk space; CD-ROM drive; Screen resolution 1024 X 
768. - Titulo retirado do ecrâ de titulo 
ISBN 0-8138-2488-5 
 
Medicina veterinária--Patologias-- [Documentos electrónicos] 
 
CDU 619 

Exemplo do mesmo documento preenchido no formato UNIMARC usando as ISBD(ER) 

MFN: 40907 
Estado: n                     Tipo:a                  Nível bibl.: m 
Nível hierárquico: 0      Nível de cod.:      Forma de desc.:   
 
001:40908 
005:20020923153254.0 
035:0000027 
010:  ^a0-8138-2488-5 
100:  ^a20020923d2000    k  y0pory0103    ba 
101:0 ^aeng 
102:  ^aUS 
200:1 ^aIntroduction to veterinary pathology^bdocumento electrónico^fNorman F. Cheville 
210:  ^aAmes^cIowa State University Press^dcop. 2000 
215:  ^a1 disco óptico (CD-ROM)^csom, color.^d13 cm 
230:  ^aMultimédia interactivo 
304:  ^aTitulo retirado do ecrâ de titulo 
337:  ^aRequisitos do sistema: Pentium processor-based PC; Microsoft windows 95 orlater; 10 MB of RAM; 10 MB available hard 
disk space; CD-ROM drive; Screen resolution 1024 X 768 
606:  ^aMedicina veterinária^xPatologias 
606:^x[Documentos electrónicos]^2Agrovoc 
675:  ^a619^vmed^zpor 
700: 1^aCheville^bNorman F. 
930:  ^dCHE 619 73307 PV^lUTADCA 
966:  ^aPV73307^lUTADCA^p57,78 Euros (Starkmann)^sCHE 619 73307 PV 

Exemplo de uma ficha bibliográfica preenchida pelas RPC para publicações periódicas 

                                                                                                                             2000 POR
DOCUMENTA 
Documenta / Fundação das Universidades Portuguesas. - n.º 1 (    )- 
9999. - Coimbra : FUP. - 25 cm. - Descrição baseada no n.º 2 (Fev. 1997). –  
Irregular 
 

 
MFN: 225 
Estado: n                     Tipo:a                  Nível bibl.: s 
Nível hierárquico: 0      Nível de cod.:      Forma de desc.:   
 
001:0000001 
005:20030612150733.0 
100:  ^a20030609     9999m  y0pory0103    ba 
101:0 ^apor 
102:  ^aPT 
200:1 ^aDocumenta^fFundação das Universidades Portuguesas 
207: 0^an.º 1 (    )-9999 
210:  ^aCoimbra^cFUP 
215:  ^d25 cm 
303:  ^aDescrição baseada no n.º 2 (Fev. 1997) 
326:  ^aIrregular 
712:02^aFundação das Universidades Portuguesas^4050 
966:  ^aSD2000^lUTADCE^p(Oferta)^s2000 POR 
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Exemplo de uma ficha bibliográfica preenchida em ISBD para material não livro (vídeos) 

[41229]                                                                                                                                                              21835 CE 
 
UMA ILHA NO TECTO DO MUNDO 
 
Uma ilha no tecto do mundo [Registo vídeo] / realização de Robert Stevenson ; argumento de John Whedon. - Lisboa : Lusomundo, 
cop. 1999. - 1 cassete vídeo (VHS) (ca 90 min.) : color., son. ; 20x12x3 cm. - (Disney Cinema Familiar). - Tít. orig.: The Island at 
the top of the world. - Vídeo de ficção. - Elenco: David Hartman, Donald Sinden, Jacques Marin, Mako, David Gwillim, Agneta 
Eckemyr. - Maiores de 6 anos 
 
Cinema de ficção--[Vídeos] 
 
CDU 791.43-252(086.8) 

Exemplo do mesmo documento preenchido no formato UNIMARC usando as ISBD(NBM) 

MFN: 41229 
Estado: n                     Tipo:g                  Nível bibl.:   
Nível hierárquico: 0      Nível de cod.:      Forma de desc.:   
 
001:41230 
005:20021014145540.0 
035:0000232 
100:  ^a20021014 1999    m  y0pory0103    ba 
101:1 ^apor^ceng 
102:  ^aPT 
115:  ^ac                    
200:1 ^a<Uma >ilha no tecto do mundo^bRegisto vídeo^frealização de Robert Stevenson^gargumento de John Whedon 
210:  ^aLisboa^cLusomundo^dcop. 1999 
215:  ^a1 cassete vídeo (VHS) (ca 90 min.)^ccolor., son.^d20x12x3 cm 
225:2 ^aDisney Cinema Familiar 
304:  ^aTít. orig.: The Island at the top of the world 
313:  ^aVídeo de ficção 
323:  ^aElenco: David Hartman, Donald Sinden, Jacques Marin, Mako, David Gwillim, Agneta Eckemyr 
333:  ^aMaiores de 6 anos 
500:10^aDisney Cinema Familiar 
606:  ^aCinema de ficção^x[Vídeos]^2Ldave 
675:  ^a791.43-252(086.8)^vBN^zpor 
702: 1^aStevenson^bRobert^4090 
702: 1^aWhedon^bJohn^4090 
702: 1^aHartman^bDavid^4590 
702: 1^aSinden^bDonald^4590 
702: 1^aMarin^bJacques^4590 
702: 0^aMako^4590 
702: 1^aGwillim^bDavid^4590 
702: 1^aEckemyr^bAgneta^4590 
930:  ^d21835 CE^lUTADCE 
966:  ^aCE21835^lUTADCE^p(compra)^s21835 CE 
 
 


