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Curso 

 

Atualizações em AACR2 

Carga horária 4 horas/aula 

Instrutora Heloisa Helena Anzolin 
Bacharel em Biblioteconomia e Documentação, 
Especialização em: Para Bibliotecários de Instituições 
de Ensino Superior e Desenvolvimento de 
Competências Gerenciais; Professora do Curso de 
Biblioteconomia e Documentação da PUCPR; 
Mestranda em Educação da PUCPR; Coordenadora 
Técnica do SIBI/PUCPR e Coordenadora da Comissão 
Técnica de Catalogação de Rede Pergamum. 
Bibliotecária do ano 2006. 

Ementa Proporcionar aos participantes conhecimentos teóricos 
das atualizações do AACR2, ocorridas na 2. edição da 
revisão de 2002 traduzida para o português; enfocar 
pontos importantes na descrição; exemplificar 
aplicações para representação descritiva. 

 

Plano do curso 

Introdução 

Estrutura do AACR2 

- Áreas para descrição;  

- Pontuação; 

- Língua; 

- Sinais; 

Níveis de detalhamento na descrição. 

Alterações mais significativas nas emendas de 1999, de 2001 e 2002, incorporadas 

ao AACR2. 

Exemplos. 
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Introdução 

Catalogar é uma tarefa que requer técnica especializada, exige perfeição na 

formação dos catálogos de bibliotecas, a fim de atender aos interesses dos usuários, 

ou seja, fornecer informações concretas, exatas e apropriadas, por meio da 

identificação do documento solicitado (SOUZA, 2003 p. 17).  

A catalogação caracteriza os itens, individualizando-os, tornando-os únicos 

entre os demais, e também os agrupa por suas semelhanças. Cria alternativas de 

escolha para os usuários. Mas deve permitir que, feita a escolha do item, o usuário 

seja capaz de localizá-lo no acervo. 

Para que isso seja efetivado, torna-se necessário a utilização de normas que 

englobem estudos de teoria e prática de catalogação, visando também rapidez e 

eficiência na permuta de informações bibliográficas (SOUZA, 2003 p. 17).  

 

Objetivo do AACR2 

O código tem como objetivo a normalização da catalogação a nível 

internacional, subsidiando o tratamento da informação. Utiliza sistema de pontuação 

e a catalogação pode ser feita pelo suporte físico da obra. 

Publicado em 1978, com três revisões em língua inglesa: 1988, 1998 e 

recentemente em 2002, sem contar as alterações de 2003, 2004 e 2005. 

A tradução de 2002 para o português, teve revista a redação e numeração 

das regras e inclusão de novos exemplos. 

Previsto para 2008 o AACR3, projeto chamado como Resource Description 

and Access – RDA, em 3 partes: 

� Descrição de Recurso; 

� Pontos de Aceso para pessoas, família e corporações; 

� Pontos de Acesso para nome e título. 

 

Estrutura do AACR2 

Dividi-se em duas partes:  

Parte I – Descrição 

Parte II – Pontos de Acesso, Títulos Uniformes, Remissivas. 

 

Parte I – Descrição 

1 Regras Gerais de Descrição 
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2 Livros, Folhetos e Folhas Impressas 

3 Materiais Cartográficos 

4 Manuscritos (incluindo Coleções Manuscritas) 

5 Música 

6 Gravação de Som 

7 Filmes Cinematográficos 

8 Materiais Gráficos 

9 Recursos Eletrônicos 

10 Artefatos Tridimensionais e Realia 

11 Microforma 

12 Recursos Contínuos 

13 Análise 

Parte II - Pontos de Acesso, Títulos Uniformes, Remissivas. 

21 Escolha dos Pontos de Acesso 

22 Cabeçalhos para Pessoas 

23 Nomes Geográficos 

24 Cabeçalhos para Entidades 

25 Títulos Uniformes 

26 Remissivas 

Apêndices 

A Maiúsculas e Minúsculas 

B Abreviaturas 

C Numerais 

D Glossário 

E Artigos Iniciais 

F Apêndice à Tradução Brasileira 

ÍNDICE 

 

Estrutura da Descrição 

A descrição se divide nas seguintes áreas: 

Regras Gerais 

1 Área do Título e da Indicação de Responsabilidade 

2 Área da Edição 

3 Área dos Detalhes Específicos do Material (ou do tipo de publicação)  
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Área utilizada somente na descrição de materiais cartográficos (capítulo 3), música 

(capítulo 5), recursos eletrônicos (capítulo 9), Recursos Contínuos (capítulo 12) e, 

em algumas circunstâncias, microformas (capítulo 11).  

4 Área da Publicação, Distribuição etc. 

5 Área da Descrição Física 

6 Área da Série 

7 Área das Notas 

8 Área do Número Normalizado e Modalidades de Aquisição. 

9 Itens Suplementares 

10 Itens Constituídos de Vários Tipos de Material 

11 Fac-Símiles, Fotocópias e Outras Reproduções. 

 

Todas as áreas obedecem a um padrão único – Capítulo 1 do AACR2 – Regras 

Gerais – com exceção da área 3 (área dos detalhes específicos do material, 

presente apenas em alguns materiais) e da área 5 (área da descrição física), 

diferente para cada material descrito. 

 

Utilize como base para a descrição, o capítulo 1 do AACR2 – Regras gerais - no que 

se refere às áreas: 

1 Área de título e indicações de responsabilidade;  

2 Área da edição; 

4 Área da publicação, distribuição etc.; 

6 Área da série.  

Utilize para as outras áreas, as regras contidas nos capítulos específicos para o 

material a ser tratado. 

 

Acréscimos 

Coloque entre colchetes qualquer elemento que deva ser acrescentado à descrição 

ou que não se encontre na fonte prescrita para a área a que pertence. 

 

Língua 

Utilize a língua do item para transcrição dos elementos das áreas do título e das 

indicações de responsabilidade; da edição, da publicação, distribuição etc. e da 

série. 
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Utilize a língua da agência catalogadora para as áreas da descrição física, das notas 

e do número normalizado e modalidades de aquisição. 

Para a área dos detalhes específicos do material, utilize o especificado no capítulo 

pertinente. 

 

Pontuação 

A pontuação serve para identificar e separar os elementos da descrição, os sinais de 

pontuação da descrição são precedidos e seguidos de espaço, menos o ponto, a 

vírgula e o hífen.  

 

Os sinais usados na descrição são: 

[ ] colchetes, 

... reticências, 

= igual, 

/ barra inclinada, 

: dois pontos, 

; ponto e vírgula, 

, vírgula, 

. ponto, 

? interrogação, 

- hífen, 

. – ponto espaço travessão espaço, 

-- travessão; 

+ sinal de adição, 

x sinal de multiplicação. 

 

Níveis de detalhamento na descrição 

Recomenda três níveis de descrição especificando os elementos mínimos que 

devem ser registrados por bibliotecas e outras agências catalogadora, ao 

escolherem o nível de descrição. A escolha deve ser baseada no objetivo do 

catálogo para o qual a entrada é elaborada. 

Use os três níveis de descrição: 

a) Escolhendo um determinado nível de descrição para todos os itens 

catalogados na biblioteca  
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ou 

b) Estabelecendo diretrizes para o uso de todos os três níveis em um catálogo, 

dependendo do tipo do item que está sendo catalogado. 

 

1- Primeiro nível de descrição 

Título principal / primeira indicação de responsabilidade, se diferir do cabeçalho da 

entrada principal em forma ou número, ou se não houver cabeçalho de entrada 

principal. – Indicação de edição. – Detalhes específicos do material (ou do tipo de 

publicação). – Primeiro editor etc., data de publicação etc. – Extensão do item. – 

Nota(s). – Número normalizado 

 

2- Segundo nível de descrição 

Título [designação geral do material] = Título equivalente : outras informações sobre 

o título / Primeira indicação de responsabilidade ; cada uma das indicações 

subseqüente de responsabilidade. – Indicação de edição / primeira indicação de 

responsabilidade relativa a edição. – Detalhes específicos do material (ou tipo de 

publicação). – Primeiro lugar de publicação etc., primeiro editor etc., data de 

publicação etc. – Extensão do item : outros detalhes físicos : dimensões. – (Título 

principal da série / indicação de responsabilidade relativa à série, ISSN da série ; 

numeração dentro da série. Título da subsérie, ISSN da subsérie ; numeração dentro 

da subsérie). – Nota(s). – Número normalizado 

 

3- Terceiro nível de descrição 

Para o terceiro nível de descrição inclua todos os elementos especificados nas 

regras seguintes, aplicáveis ao item que está sendo descrito. 

 

 

TABELA 1 - DESCRIÇÃO BIBLIOGRÁFICA: CAPÍTULOS 1 A 12 DO AACR2, PT.1 

Capítulo Campo de Aplicação DGM 

1-Regras gerais para 

descrição 

Regras básicas para descrição de todos 

os materiais de biblioteca, estabelece 

todas as regras de aplicabilidade geral 

(comuns a todos os materiais). 

Regra 1.1C 

(opcional) 
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2-Livros, Folhetos e 

Folhas soltas 

impressas. 

Regras para descrição de itens 

monográficos impressos de todos os tipos, 

publicados separadamente (monografias 

impressas).  

 

[texto] 

3-Materiais 

Cartográficos 

Regras para descrição de materiais 

cartográficos de todos os tipos, no todo 

ou em parte, a Terra e qualquer corpo 

celeste. Mapas em duas ou três 

dimensões, plantas, cartas aeronáuticas, 

náuticas e celestes, Atlas, globos, 

fotografias aéreas para fins cartográficos, 

fotografias panorâmicas, etc. 

 

[material 

cartográfico] 

4-Manuscritos 

(incluindo coleções 

manuscritas). 

Regras para descrição de textos em 

forma manuscrita (incluindo os 

datilografados ou digitados) de todos os 

tipos compreendendo livros, dissertações 

e teses, cartas, discursos, etc., 

documentos jurídicos (incluindo 

formulários completados a mão) e 

coleções desses textos manuscritos.  

 

[manuscrito] 

5-Música Regras para descrição de música 

publicada (partitura). 

 

[música] 

 

 

6-Gravações de Som Regras para descrição de gravações de 

som em todos os meios, discos, fitas, etc. 

(música executada). 

[gravação de 

som] 

7-Filmes 

Cinematográficos e 

Gravações de Vídeo 

Regras para descrição de filmes 

cinematográficos e gravações de vídeo 

de todos os tipos, incluindo filmes 

completos e programas, compilações, 

trailers, noticiários radiofônicos e 

cinematográficos, cenas de arquivo e 

 

[filme 

cinematográfico] 

[gravação de 

vídeo] 
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material não editado. 

8-Materiais Gráficos Regras para descrição dos materiais 

gráficos de todos os tipos quer opacos 

(ex. originais ou reproduções de arte 

bidimensionais, quadros, fotografias, 

desenhos técnicos), quer destinados a 

serem projetados ou vistos (ex. diafilmes, 

radiografias, diapositivos, etc.), e suas 

coleções. (material estático). 

[original de arte] 

[diagrama] 

[diafilme] 

[cartão-

relâmpago] 

[ilustração] 

[diapositivo] 

[desenho 

técnico] 

[transparência] 

9-Recursos 

Eletrônicos 

Regras para descrição de todos os tipos 

de recursos eletrônicos, bem como a 

documentação que os acompanha. 

Abrange tanto os de acesso direto (local), 

em suporte físico (disquete, CD-ROM, 

cartucho, etc.), como de acesso remoto 

(em rede) que não tem nenhum suporte 

físico.  

O usuário precisa de um equipamento 

para tornar a informação disponível. 

 

 

[recurso 

eletrônico] 

10-Artefatos 

Tridimensionais e 

Reália 

Regras para descrição de artefatos 

tridimensionais de todos os tipos, como 

modelos, dioramas, jogos (incluindo 

quebra-cabeças e simulações), 

esculturas e outras obras de arte 

tridimensionais, objetos para exposição, 

máquinas e vestuários. Objetos que 

aparecem ao natural.  

[diorama] 

[jogo] 

[lâmina para 

microscópio] 

[modelo] 

[reália] 

11-Microformas Regras para descrição de microformas de 

todos os tipos. Microfilmes, microfichas, 

microopacos e cartões-janela. 

 

[microforma] 
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12-Recursos 

Contínuos 

Regras para descrição de recursos 

contínuos de todos os tipos e em 

qualquer forma física. Incluem 

publicações seriadas (periódicos, jornais, 

revistas, etc.) e recursos integrados em 

andamento (atualizados por site da Web 

ou folhas soltas). 

 

Fonte: AACR2 

 

Alterações mais significativas das emendas de 1999, de 2001 e 2002, 

incorporadas à tradução brasileira lançada em 31 de março de 2005. 

 

Regra 0.24 – Reformulada  

Para dar ênfase à importância de ressaltar todos os aspectos do item que esta 

sendo descrito, inclusive o seu conteúdo, o seu suporte físico, seu tipo de 

publicação, suas relações bibliográficas, bem como o fato de ter sido publicado ou 

não. Esta revisão é considerada como um primeiro passo para levar em frente 

publicações sobre “conteúdo versus suporte”. 

 

Regra 0.27. Notas – Alterada 

Estabelece que todas as notas são opcionais (a não ser que uma nota seja 

especificamente indicada como obrigatória), visto que sua inclusão na entrada 

depende da natureza do item descrito e da finalidade da entrada em questão. 

 

Capítulo 1 – Regras Gerais de Descrição 

Regra 1.1B1 – Não transcreva palavras que servem como uma introdução e não se 

destinam a fazer parte do título. Inclua estas palavras em notas (ver 1.7B4 – 

Variações do título). 

Exemplo: 

Sleeping beauty 

Nota: O título aparece no item como: Disney presents Sleeping beauty 
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 Não modifique a redação do título e das indicações de responsabilidade; 

Não use abreviaturas nesta área, a menos que façam parte integrante do título; 

Substitua sinais de pontuação (que possam gerar conflito com a pontuação original 

do AACR2) quando necessário. 

 

Regra 1.1C1 – Lista de Designação Geral do Material - Atualizada 

Lista 1 – Incluído braile; 

arquivo de dados legíveis por máquina foi substituído por “recurso eletrônico”; 

material iconográfico foi substituído por “material gráfico”. 

Lista 2 – Incluído braile; brinquedo; ficha de atividade; quadro didático (chart); 

reprodução de arte; 

globo e mapa substituído por “material cartográfico”; 

arquivo de dados legíveis por máquina foi substituído por “recurso eletrônico”.  

 

Não criar termo para DGM que não esteja relacionado nas lista 1 e lista 2. 

 

Regra 1.1F14 – Transcrição de indicação de responsabilidade - Atualizada.  

Uma indicação de responsabilidade pode incluir palavras ou frases que não sejam 

nomes nem palavras de ligação. 

Exemplo:  ... / with a spoken commentary by the artist 

 

2 Área da Edição 

 

Transcreva a indicação de edição que aparece na publicação, ainda que seja a 

primeira. O AACR2 não faz exceção para a 1ª edição que esteja informada na fonte 

de informação.  

 

Regra 1.2D3. Não registre indicações relativas à reimpressões de uma edição sem 

modificações, a não ser que o item seja considerado de especial importância para a 

agência catalogadora. 
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3. Área dos Detalhes Específicos do Material (ou tipo de publicação). 

Regra 1.3A. Anteponha a esta área ponto, espaço, travessão, espaço. 

Esta área é usada na descrição e materiais cartográficos (capítulo 3); 

Música (capítulo 5); 

Recursos eletrônicos (capítulo 9);  

Publicações seriadas (capítulo 12); 

E em algumas circunstâncias, microformas (capítulo 11).  

Veja estes capítulos para o conteúdo desta área e para a pontuação interna para 

eles prescrita. 

 

4 Área da Publicação, Distribuição etc. 

Regra 1.4D4 – Eliminada, é a antiga 1.4D5 ampliada. 

Essa regra 1.4D4 determinava que o nome do editor, distribuidor etc., que 

aparecesse de uma forma reconhecível no título e na área da indicação de 

responsabilidade, deveria ser dado na forma mais sucinta possível na área de 

publicação, distribuição etc. Julgou-se que a regra era desnecessária e inflexível e 

que limitava o uso da área para pesquisa e recuperação por sistemas 

automatizados. Foram revistos os exemplos em todo o Código para mostrar a 

eliminação da regra.  

Exemplo:  ... : O Museu, 1970. 

  ... : Museu Histórico Nacional, 1970. 

 

 Não pode mais abreviar nessa área, porque é uma fonte de pesquisa em 

sistemas informatizados. 

 Imprensa Oficial não é editora e sim impressora. Colocar [s.n.]. 

 

Regra 1.4D5 – Opcionalmente. Registre o nome e, se for o caso, o lugar de um 

distribuidor quando a entidade citada em primeiro lugar for um editor. 

Exemplo:  Stockholm : Grammofon AB BIS ; New York : Distributed by Qualiton 

Imports 
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Regra 1.4D8 – Editor de itens não publicados. 

Não registre o nome de um editor, distribuidor etc. para itens não publicados (p. ex., 

manuscritos, originais de arte, objetos que aparecem ao natural não embalados para 

distribuição comercial, materiais inéditos em filme ou vídeo, cenas de arquivo, 

gravações de som não processados, recursos eletrônicos não publicados, etc.). Não 

registre um lugar de publicação, distribuição etc. para coletâneas inéditas (inclusive 

as que contêm itens publicados, mas que não foram editados como coletâneas). 

Nesses casos, não registre a abreviatura s.n. 

 

Regra 1.4F9 – Data 

Não registre uma data para objetos que aparecem ao natural que não tenham sido 

embalados para distribuição comercial. Para itens não publicados (p. ex., 

manuscritos, originais de arte, materiais inéditos em filme ou vídeo, cenas de 

arquivo, gravações de som não processados, recursos eletrônicos não publicados, 

etc.), registre a data de produção (criação, inscrição, fabricação, gravação etc.). 

 

5. Área da Descrição Física 

Regra 1.5D2 – Dimensões dos materiais acondicionados 

Opcionalmente, se o item estiver acondicionado em um contêiner, mencione o 

contêiner e registre suas dimensões, após as dimensões do item, como únicas 

dimensões. 

Exemplo:  12 pesa-papéis : vidro ; 12 cm de diâmetro cada, em caixa de 40 x 50 x 

8 cm 

 

6 Área da Série 

Fontes de informação – toda a publicação.  

 

Transcreva o título principal da série utilizando as mesmas regras que foram 

usadas para transcrever o título principal da publicação de acordo com as instruções 

da regra 1.1B. 

Acrescente a um título muito vago uma indicação de responsabilidade para melhor 

esclarecê-lo; 

Não considere direção de série como indicação de responsabilidade. 
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Numeração 

Foi acrescentada ao glossário definição de Numeração como “Identificação de cada 

um dos itens sucessivos de uma publicação. Pode incluir um número, uma letra ou 

outro caractere, ou a combinação deles com ou sem uma palavra que acompanhe 

(volume, número etc.) e/ou uma designação cronológica”. 

 

Numeração integrada gramaticalmente ao título da série 

Regra 1.6B1 - Ampliada para incluir instruções para casos em que a numeração é 

parte integrante do título principal da série.  

Se um item for publicado numa série, transcreva o título principal da série de acordo 

com as instruções de 1.1B.  

Se o título principal incluir uma numeração como parte integrante do título principal 

da série, transcreva a numeração como parte do título principal. 

Exemplo:  (Cuaderno número G del instituto) 

 

Regra 1.6G1 – Registre a numeração do item dentro da série conforme aparece no 

item. Use abreviaturas de acordo com as instruções do apêndice B e numerais de 

acordo com as instruções do apêndice C. 

Exemplos:  (Beatrix Potter jigsaw puzzles ; no. 1) [número em inglês abrevia no.].  

  (Classic philophers series ; A)  

  (Curso de direito civil ; v. 3) 

  (Separata de discursos, pareceres e projetos ; n. 76) 

  (Coleção para entender ; 3) 

Se uma nova seqüência numérica estiver acompanhada por palavras para 

diferenciar a seqüência, tais como nova série, inclua estas palavras. Se na nova 

seqüência numérica que utilize o mesmo sistema anterior não estiver acompanhada 

pela expressão nova série, inclua [nova ser.] ou outro termo apropriado (ou seu 

equivalente na língua do título principal da série). 

Exemplo:  (UCLA Symposium in molecular and cellular biology ; new ser. ; v. 3). 

 

Designação cronológica na numeração da série. 

Regra 1.6G3 - Alterada para indicar que uma designação cronológica pode ser dada 

depois de uma designação numérica e/ou alfabética. A regra 1.6A1 e as regras 

correspondentes em outros capítulos foram ampliadas a fim de incluir uma instrução 
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para colocar entre parênteses uma data que seguir uma designação numérica e/ou 

alfabética. 

 

Subsérie 

Foram feitos acréscimos à regra 1.6H para cobrir um maior número de casos de 

subséries. A regra 1.6A1 e as regras correspondentes em outros capítulos foram 

ampliadas para incluir instruções sobre a pontuação que precede uma designação 

para uma subsérie. 

 

7 Área das Notas 

Lembre-se que todas as notas são opcionais (a não ser que uma nota seja 

especificamente indicada como obrigatória). Siga a orientação da agência 

catalogadora para decidir quais deverão ser usadas; 

Não utilize colchetes nesta área. 

 

Regra 1.7B13 […] 

Se uma publicação for uma revisão ou resumo de uma tese, indique o fato. 

Exemplo: Resumo de tese (Ph.D.) – University of Illinois at Urbana – Champaign, 

1974.  

 

8 Área do Número Normalizado e das Modalidades de Aquisição 

Fontes de informação – qualquer fonte 

 

O registro das modalidades de aquisição, elemento opcional desta área, não foi 

adotado no Brasil. Esta informação deverá constar apenas do “tombo”. 

 

CAPÍTULO 2 – LIVROS, FOLHETOS E FOLHAS IMPRESSAS. 

4 Área da Publicação, Distribuição etc. 

Fontes de informação prescritas – página de rosto, outras preliminares, colofão.  

Não coloque entre colchetes o local, a editora ou a data encontrada no verso da 

página de rosto. Informação localizada em outras preliminares – que são consideras 

como fonte de informação para está área.  
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Regra 2.4D1 – Registre o nome do editor etc., e, opcionalmente o nome do 

distribuidor, de acordo com as instruções 1.4D. 

 

5 Área da Descrição Física. 

Fontes de informação – toda a publicação 

 

Regra 2.5B23 – Tipos ampliados. 

Se um item se apresentar com tipos ampliados destinados ao uso de deficientes 

visuais, acrescente (tipos ampliados) à indicação do número de volumes, folhas ou 

páginas. 

Exemplos: 3 v. (tipos ampliados) 

  342 p. (tipos ampliados) 

 

Registre a última página numerada. Acrescente a indicação de outras não 

numeradas, apenas quando contiverem texto essencial à obra, ou quando for 

necessário mencioná-las em nota. 

 

Regra 2.5C2 – Tipos específicos de ilustração para livros – Regra alterada 

Transformada em regra opcional – anteriormente, se as ilustrações de um item 

fossem de tipos específicos, tais como amostras, brasões, fac-símiles, fórmulas, 

mapas, música, plantas, retrato e tabelas genealógicas, haveria a obrigatoriedade de 

indicação por nota específica abreviada. 

Exemplos: 333 p. : mapas 

  246 p. : brasões, fac-sims., retrs. 

 

Regra 2.5E1 – Material adicional – Regra alterada. 

Anteriormente a descrição de material adicional era opcional, hoje é obrigatória. 

Com três opções de descrição: a) Catalogação em separado e juntar por notas. 

     b) Nota (veja 1.7B11) 

     c) Área da descrição física 

Exemplos:  Inclui folheto: New mathematics guide. 16 p.  

  387 p. : il. ; 27 cm + 1 conjunto de notas para o professor 

  200 p. : il. ; 25 cm + 2 discos sonoros. 
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(Acréscimo opcional: Se for usado a método c), e se desejar fornecer maiores 

detalhes, registre a descrição física do material adicional de acordo com as 

instruções dos capítulos específicos para cada material.  

 

7 Área das Notas 

Fontes de informação – qualquer fonte 

Lembre-se que todas as notas são opcionais (a não ser que uma nota seja 

especificamente indicada como obrigatória). Siga a orientação da agência 

catalogadora para decidir quais deverão ser usadas; 

Não utilize colchetes nesta área. 

 

Nota para bibliografia:  Bibliografia: p. 859-910 (bibliografia localizada) 

     Inclui bibliografias (final dos capítulos) 

     Inclui bibliografia (em nota de rodapé) 

     Inclui referências bibliográficas (nota explicativa 

     numerada) 

 

8 Área do Número Normalizado  e das Modalidade de Aquisição 

Regra 2.8D2 – Acréscimo opcional – Regra excluída. 

Estabelecia que o tipo de encadernação poderia ser registrada com qualificação do 

ISBN. Atualmente o tipo de encadernação foi incorporado a Regra 2.8D1 e deixou 

de ser opcional. 

Exemplos: ISBN 0-19-212192-8 (enc.) 

  ISBN 0-19-281123-1 (broch.) 

  ISBN 0-08-019857-0 (obra compl.). – ISBN 0-08-019856-2 (v. 1 : 

broch.)  

 

CAPÍTULO 3 – MATERIAIS CARTOGRÁFICOS 

Designação geral do material para materiais cartográficos [DGM] – As 

denominações gerais do material para globo e mapa na lista 2 da Regra 1.1C1 

foram substituídas pela designação única “material cartográfico”. 
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1) Regras adicionais ou adições às regras já existentes para a descrição de 

materiais cartográficos em forma eletrônica; 

2) Alterações diversas feitas em regras já existentes para adaptá-las à forma da 

prática corrente; 

3) Alterações editorias. 

 

1) A primeira categoria é a mais significativa, envolvendo mudanças na área 

matemática e na dos detalhes específicos do material (anteriormente: Área dos 

dados matemáticos). Foram acrescentados três novas regras: 

Regra 3.3E – Tipo e extensão do recurso; 

Regra 3.3F – Representação gráfica digital; 

Regra 3.3G – Numeração relativa a publicações seriadas. 

O objetivo principal é proporcionar uma descrição mais acurada dos materiais 

cartográficos em formato de recursos eletrônicos e/ou recursos continuados. 

A regra 3.3D – Indicação de coordenadas e equinócio, foi alterada para permitir o 

registro das coordenadas em graus decimais bem como em graus, minutos e 

segundos. 

Foram acrescentados exemplos adicionais à Regra 3.7B8 - Detalhes (matemáticos e 

detalhes específicos do material) para mostrar o acréscimo da regra 3.3F e das 

alterações da regra 3.3D.  

2) As alterações na segunda categoria incluem:  

Mudança de “seção de mapa” para “seção” e de “modelo em relevo” para “modelo” 

na regra 3.5B1; 

Acréscimo de “leiaute”, “método de produção” e “meio” como outros detalhes físicos 

na regra 3.5C1. 

 

3) As mudanças editoriais foram feitas para adaptação à nova terminologia e para 

refletir as alterações efetuadas em outros capítulos. 

 

CAPÍTULO 7 – FILMES CINEMATOGRÁFICOS E GRAVAÇÕES DE VÍDEO. 

Regra 7.0B2 – Fontes de informação – Regra alterada 

Incluindo o contêiner (invólucro) como fonte de informação prescrita para as áreas 

da edição, da publicação, distribuição, etc. e da série. Anteriormente, só a fonte 
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principal de informação e o material adicional eram considerados fontes de 

informação prescrita. 

 

CAPÍTULO 9 – RECURSOS ELETRÔNICOS E OUTRAS REGRAS 

RELACIONADAS. 

O capítulo 9 passou para denominação “Recursos Eletrônicos” e sofreu as seguintes 

revisões: 

1. Alterações para alinhar-se à International Standard Bibliographic Description 

for Electronic Resources (ISBD (ER)). 

� Esclarece o que inclui no campo abrangido pelo capítulo 9 e o 

estabelecimento de uma distinção entre acesso direto e remoto nos recursos 

eletrônicos; 

� Regra 9.3 - Mudança do nome da Área das características do arquivo para 

“Área do tipo e extensão do recurso”. 

Nota: Na atualização de 2004 da edição inglesa, foi excluída a área 3 para 

Recursos eletrônicos. 

� Regra 9.4B2 – acréscimo de uma instrução para considerar como publicado 

todo acesso remoto a recursos eletrônicos; 

2.  Alterações para acomodar a natureza específica dos recursos eletrônicos. 

� Inclui a mudança da fonte principal de informação do título da tela para o 

próprio recurso; 

3. Remoção da preferência dada às fontes internas; 

� Regra 9.5B1 - Acréscimo de uma opção, para permitir o uso da terminologia 

convencional para descrever um suporte físico, p.ex., “1 CD-ROM” em vez de 

“1 disco ótico para computador”; 

� Regra 9.7B22 – Item descrito. Acréscimo para instruir o catalogador a dar 

sempre a data de acesso ao descrever recursos eletrônicos de acesso 

remoto.  

Designação geral do material da lista 1 e da lista 2, “Arquivo de computador” para 

“recurso eletrônico”.  
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CAPÍTULO 12 – RECURSOS CONTÍNUOS E OUTRAS REGRAS 

RELACIONADAS. 

Capítulo 12 agora denominado de “Recursos contínuos” em vez de “Publicações 

Seriadas” foi ampliado para incluir recursos que não eram cobertos pelas regras ou 

não cobriam adequadamente.  

Incorporado: 

� Recursos publicados sucessivamente (i.e., publicações periódicas); 

� Recursos integrados em andamento (p.ex. folhas de atualização, páginas de 

atualização Web); 

� Algumas categorias de recursos finitos (p.ex., reimpressão de publicações 

periódicas, recursos com características de publicações periódicas, mas cuja 

duração é limitada, e recursos integrados finitos).  

Foram revistas as regras de outros capítulos afetados pelas mudanças no capítulo 

12. 

 

Glossário 

Acréscimos de definições no glossário: Recurso bibliográfico; Iteração; Folhas 

soltas de atualização. 

Mudança: Recurso contínuo para Recurso integrado.  

Definições revistas: Item em várias partes; Monografia; Publicação seriada; Seção: 

Título-chave.  

 

CAPÍTULO 13 – ANÁLISE 

Corrigido um antigo erro de tradução: In no lugar do Em. 

 

CAPÍTULO 21 – PONTOS DE ACESSO 

Nome, termo, código etc., sob o qual pode ser procurado e identificado um 

registro bibliográfico. 

No que se refere aos pontos de acesso principais e secundários, as 

alterações mais relevantes das AACR2 foram:  

 

Regra 21.1B2d – Regra alterada. 

Para congresso mesmo não citado na folha de rosto deve-se entrar por ele. 
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Regra 21.6C1 – Responsabilidade principal não indicada 

Se os nomes das pessoas ou entidades aparecem em ordem diferente na fonte de 

principal de informação de edições diferentes da mesma obra, faça a entrada de 

cada edição sob o cabeçalho da pessoa ou entidade que figure em primeiro lugar 

nesta edição. 

Exemplo:  Decision systems for inventory management and production planning / 

  Rein Peterson, Edward A. Silver 

Entrada principal sob o cabeçalho para Peterson 

Entrada secundária sob o cabeçalho para Silver 

 

  Decision systems for inventory management and production planning. - 

  2nd ed. / Edward A. Silver, Rein Peterson 

Entrada principal sob o cabeçalho para Silver 

Entrada secundária sob o cabeçalho para Peterson 

 

Regra 21.6C2 – Responsabilidade principal compartilhada - Regra ampliada. 

Anterior só mencionava a entrada secundária para o autor ou entidade. Para 

coordenador até três. 

 

ENTRADAS SECUNDÁRIAS 

Regra Geral 

Faça entradas secundárias para fornecer acessos adicionais às descrições 

bibliográficas, além daquele fornecido pelo cabeçalho da entrada principal. 

 

Regra 21.29F. Se a justificativa de uma entrada secundária não estiver aparente 

no corpo da descrição (p. ex., se uma pessoa ou entidade usada como base para a 

entrada secundária não estiver mencionada na indicação de responsabilidade ou 

nos detalhes da publicação). Dê em nota o nome da pessoa ou entidade (veja 

1.7B6) ou o título (veja 1.7B4). 

 

Regra 21.0D1 - Acréscimo opcional. Designação de função 

Nos casos mencionados abaixo, acrescente ao cabeçalho da entrada secundária de 

uma pessoa a designação da função por ela exercida. 
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 FUNÇÃO EXERCIDA    DESIGNAÇÃO 

  compilador      comp. 

  coordenador      coord. 

  ilustrador      il. 

  tradutor      trad. 

 

 A função organizador não é utilizada para designação, só coordenador. 

 

Entrada secundária para tradutores 

 

Regra 21.30K1. Faça entrada secundária sob cabeçalho estabelecido para um 

tradutor, se a entrada principal tiver sido feita sob o cabeçalho estabelecido para um 

tradutor, se a entrada principal tiver sido feita sob o cabeçalho para uma entidade ou 

pelo título. 

Quando a entrada principal tiver sido feita sob o cabeçalho para uma pessoa, faça 

entrada secundária sob o cabeçalho para o tradutor se: 

� a tradução for em verso; 

� a tradução for importante por si só; 

� a obra tiver sido traduzida para uma mesma língua mais de uma vez; 

� a redação da fonte principal de informação sugerir que o tradutor é autor; 

� os usuários do catálogo puderem ter dificuldade em encontrar o cabeçalho 

estabelecido para a entrada principal (p. ex., no caso de muitas obras 

orientais e medievais). 

 

Entrada secundária para ilustradores 

 

Regra 21.30K2. Faça entrada secundária sob o cabeçalho estabelecido para o 

ilustrador de uma obra se: 

� o nome do ilustrador figurar na fonte principal de informação com destaque 

igual ao da pessoa ou entidade usada no cabeçalho da entrada principal; 

� as ilustrações ocuparem metade ou mais do item; 

� as ilustrações forem consideradas um aspecto importante da obra. 
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CAPÍTULO 22 - AUTORES PESSOAIS 

A pessoa a quem cabe a responsabilidade principal pela criação do conteúdo 

intelectual ou artístico de uma obra. 

 

Regra Geral 

Escolha, o nome pelo qual a pessoa é geralmente conhecida. Este nome pode ser 

seu nome verdadeiro, um pseudônimo‡, um título de nobreza, uma alcunha§, iniciais 

ou qualquer outro apelativo. 

Exemplos:   Dinis, Júlio (pseudônimo) 

    x Coelho, Joaquim Guilherme Gomes (Nome verdadeiro) 

 

   Aleijadinho (alcunha) 

    x Lisboa, Antônio Francisco (nome verdadeiro) 

 

   A.L (iniciais) 

 

   Conselheiro, Antônio (apelativo) 

   x Maciel, Antônio Vicente Mendes (nome verdadeiro). 

 

Regra 22.12B – Termos honoríficos britânicos - Foi eliminada.  

Prescrevia a inclusão dos termos honoríficos britânicos nos cabeçalhos nos quais os 

sobrenomes são os elementos de entrada. A exigência de termos de tratamento 

precedendo o prenome provou ser um obstáculo ao uso do formato MARC e ao 

intercâmbio entre bibliotecas e agências bibliográficas que usam o AACR2. Além 

disso, os termos não eram importantes para identificação em tais cabeçalhos e ainda 

menos para a finalidade de alfabetação.  

Quando necessário para distinguir entre nomes idênticos, os termos honoríficos 

ainda podem ser adicionados pela regra 22.19B1.  

 

 

 

 

                                                
‡ Nome falso, fictício, para ocultar o verdadeiro.  
§§

 Apelido, geralmente alusivo a defeito físico ou moral. 
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Regra 22.15B – Termos de tratamento de mulheres casadas 

Devido a problemas na alfabetação de termos de tratamento para a mulher casada 

(p.ex., Mrs.) antes do prenome do marido, a regra 22.15B1 foi revista, de tal maneira 

que o termo de tratamento vem depois do prenome do marido. 

Exemplos:  Ward, Humphry, Mrs.  

 

 Mudança de Nome - Mulher casada: 

Usar sempre a forma mais recente, a não ser que haja razão para acreditar que 

persistirá a forma do nome anterior como a mais conhecida. 

 

Exemplo:  

   Lygia Fagundes Telles 

    x Lygia Fagundes (nome de solteira, usado pela autora 

     antes do casamento). 

 

CAPÍTULO 23 – NOMES GEOGRÁFICOS 

Organização ou grupo de pessoas identificado por um nome determinado que 

age ou pode agir como um todo. 

 

Regra Geral 

Use a forma em português do nome de um lugar, se houver uma de usos corrente. 

Determine esta forma através de dicionários geográficos e de outras fontes de 

referência publicadas em países e fala portuguesa. Em caso de dúvida, use a forma 

vernácula (veja 23.2B).  

Exemplos: Áustria não Österreich 

  Copenhague não København 

  Florença não Firenze 

Utilize, as regras do capítulo 23 do AACR2, combinado com as determinações do 

IBGE e da Biblioteca Nacional (BN). 

 

Ponha entre parênteses todos os acréscimos aos topônimos, usados nas 
entradas. 

Exemplos: Belo Horizonte (MG)   Rússia (Federação) 
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  Paris (França)    Tróia (Cidade extinta) 

 

Unidades da Federação 

Indique as Unidades da Federação sem qualquer acréscimo. 

Exemplo: Amapá 

 Minas Gerais 

 Santa Catarina 

Exceções: Acrescente a palavra Estado às Unidades da Federação que tenham 
nomes homônimos ou ambíguos. 

Exemplo: Espírito Santo (Estado)  Rio de Janeiro (Estado) 

 Goiás (Estado)  São Paulo (Estado) 

 

CAPÍTULO 24 – CABEÇALHOS PARA ENTIDADES 

Os cabeçalhos de entrada de entidades são elaborados de acordo com o 

capítulo 24 do AACR2, complementado pelas disposições da Biblioteca Nacional 

(BN), e da Library of Congress (LC), resumidos a seguir. Para entidades 

governamentais com entrada pela jurisdição, ou para aquelas que necessitam de 

acréscimos geográficos, utilize as recomendações feitas para nomes geográficos. 

Regra Geral: Entrada diretamente pelo nome pelo qual é predominantemente 

identificada. 

Exemplos:   Fundação Getúlio Vargas 
   Unesco 
   MEDCOM 
   Yale University 
 
Relação de Siglas: (Recomendações da Biblioteca Nacional) 

Não use siglas para os seguintes tipos de entidades: 

- Bancos; 

- Comissões e Conselhos, com exceção para o CNPq; 

- Congressos; 

- Escolas, Faculdades e Universidades; 

- Entidades que entram subordinadamente; 

- Entidades governamentais a nível estadual ou municipal. 
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 Use as siglas sempre em caixa alta, com exceção de Unesco, Aslib, Euratom, 

Hertis, Rateksa etc. 

 

Entidades governamentais federais que entram por sigla: 

AÇOMINAS, ARSA, BINAGRI, BRASPETRO, CAESA, CEBRAE, CENAFOR, 

CIBRAZEN, CNPq, COBAL, CODEBAR, CODEVASF, COFAVI, COSIM, COSIPA, 

DATAPREV, DOCEGEO, DOCENAVE, ELETROBRAS, ELETRONORTE, 

ELETROSUL, EMBRAER, EMBRAFILME, EMBRAMEC, EMBRAPA, EMBRATEL, 

EMBRATER, EMBRATUR, ENASA, ENGEFER, ESCELSA, FENAME, FERTIBRAS, 

FIBASE, FINAME, FINEP, FRANAVE, FUNABEM, FUNAI, FUNARTE, 

FUNDACENTRO, FUNRURAL, FUNTEVE, GEIPOT, IAPAS, IBAMA, IBBD, IBGE, 

IBICT, IMBEL, INAMPS, INCRA, INEP, INMETRO, INPS, INTERBRAS, IPEA, 

LLOYDBRAS, MOBRAL, NUCLAN, NUCLEBRAS, NUCLEMON, NUCLEN, 

NUCLEP, NUCLET, PETROBRAS, PETROQUISA, RADIOBRAS, SEBRAE (além de 

SEBRAE/AM, SEBRAE/BA, SEBRAE/CE, SEBRAE/DF, SEBRAE/MG, SEBRAE/MS, 

SEBRAE/MT, SEBRAE/PB, SEBRAE/PE, SEBRAE/PI, SEBRAE/PR, SEBRAE/RJ, 

SEBRAE/RO, SEBRAE/RR, SEBRAE/RS, SEBRAE/SP e SEBRAE/TO), SERPRO, 

SIDERBRAS, SUDAM, SUDECO, SUDENE, SUDEPE, SUDESUL, SUDHEVEA, 

SUFRAMA, SUNAB, SUNAMAN, SUSEP, TASA, TELEBRAS, TERMISA, USIBA, 

USIMINAS, VALEFERTIL, VALEP. 

E mais: BIREME, SENAC, SENAI, SENAR, SESC, SESI, SUCESU. 

Nota: As listas acima não estão completas. Outras entidades serão acrescentadas, 

após estudos. 

 

Relação geral de entidades que entram por siglas: 

AÇOMINAS - Aço Minas Gerais S/A 

ARSA - Aeroportos do Rio de Janeiro S/A 

BINAGRI - Biblioteca Nacional de Agricultura 

BRASPETRO - PETROBRAS Internacional S/A 

CAESA - Companhia de Águas e Esgotos do Amapá 

CEBRAE - Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa 

CENAFOR - Fundação Centro Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal para a 

Formação Profissional 
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CIBRAZEN - Companhia Brasileira de Armazenamento 

CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico 

COBAL - Companhia Brasileira de Alimentos 

CODEBAR - Companhia de Desenvolvimento de Barcarena 

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco 

COFAVI - Companhia Ferro e Aço de Vitória S/A 

COSIM - Companhia Siderúrgica de Mogi das Cruzes 

COSIPA - Companhia Siderúrgica Paulista 

DATAPREV - Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social 

DOCEGEO - Rio Doce Geologia e Mineração S/A 

DOCENAVE - Vale do Rio Doce Navegação S/A 

ELETROBRAS - Centrais Elétricas Brasileiras S/A 

ELETRONORTE - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A 

ELETROSUL - Centrais Elétricas do Sul do Brasil S/A 

EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A 

EMBRAFILME - Empresa Brasileira de Filmes S/A 

EMBRAMEC - Mecânica Brasileira S/A 

EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A 

EMBRATER - Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural 

EMBRATUR - Empresa Brasileira de Turismo 

ENASA - Empresa de Navegação da Amazônia S/A 

ENGEFER - Empresa de Engenharia Ferroviária S/A 

ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A 

FENAME - Fundação Nacional de Material Escolar 

FERTIBRAS - PETROBRAS Fertilizantes S/A 

FIBASE - Insumos Básicos S/A Financiamentos e Participações 

FINAME - Agência Especial de Financiamento Industrial 

FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos 

FRANAVE - Companhia de Navegação do São Francisco 

FUNABEM - Fundação Nacional do Bem Estar do Menor 

FUNAI - Fundação Nacional do Índio 

FUNARTE - Fundação Nacional de Arte 
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FUNDACENTRO - Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do 

Trabalho 

FUNRURAL - Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural 

FUNTEVE - Fundação TV Educativa 

GEIPOT - Empresa Brasileira de Planejamento e Transportes 

IAPAS - Instituto de Administração Financeira de Previdência e Assistência Social 

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

IBBD - Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação 

IBGE - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

IMBEL - Indústria de Material Bélico do Brasil 

INAMPS - Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social 

INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

INPS - Instituto Nacional de Previdência Social 

INTERBRAS - Petrobras Comércio Internacional S/A 

IPEA - Instituto de Planejamento Econômico e Social 

LLOYDBRAS - Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro 

MOBRAL - Fundação Movimento Brasileiro de Alfabetização 

NUCLAN - Nuclebras Auxiliar de Mineração S/A 

NUCLEBRAS - Empresas Nucleares Brasileiras S/A 

NUCLEMON - Nuclebras de Monazita e Associados Ltda. 

NUCLEN - Nuclebras Engenharia S/A 

NUCLEP - Nuclebras Equipamentos Pesados S/A 

NUCLET - Nuclebras Enriquecimento Isotópico S/A 

PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S/A 

PETROQUISA - Petrobras Química S/A 

RADIOBRAS - Empresa Brasileira de Radiodifusão S/A 

SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

SERPRO - Serviço Federal de Processamento de Dados 

SIDERBRAS - Siderurgia Brasileira S/A 

SUDAM - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia 

SUDECO - Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste 
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SUDENE - Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

SUDEPE - Superintendência do Desenvolvimento da Pesca 

SUDESUL - Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul 

SUDHEVEA - Superintendência da Borracha 

SUFRAMA - Superintendência da Zona Franca de Manaus 

SUNAB - Superintendência Nacional de Abastecimento 

SUNAMAN - Superintendência Nacional da Marinha Mercante 

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados 

TASA - Telecomunicações Aeronáuticas S/A 

TELEBRAS - Telecomunicações Brasileiras S/A 

TERMISA - Terminais Salineiros do Rio Grande do Norte S/A 

USIBA - Usina Siderúrgica da Bahia S/A 

USIMINAS - Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A 

VALEFERTIL - Fertilizantes Vale do Rio Grande S/A 

VALEP - Mineração Vale do Paranaíba S/A 

 

E mais: BIREME – Biblioteca Regional de Medicina; SENAC – Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial; SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial; 

SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural; SESC – Serviço Social do 

Comércio; SESI – Serviço Social da Indústria; SUCESU – Sociedade dos Usuários 

de Computadores e Equipamentos Subsidiários. 

 

CAPÍTULO 25 - TÍTULOS UNIFORMES 

Um determinado título sob o qual uma obra pode ser identificada para fins de 

catalogação. 

 

Regra Geral 

Coloque o título uniforme entre colchetes. Se a obra tiver entrado pelo título, registre 

o título uniforme como cabeçalho entre colchetes. 

� Títulos uniformes só se justificam em grandes acervos, que possuam a 

necessidade de uniformizar obras com títulos principais diferentes. 

� Utilize o capítulo 25 do AACR2. Além disso, para decisão sobre a forma 

pela qual as obras são mais conhecidas, no caso de estabelecimento do 

título uniforme por esta modalidade, consulte: 
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 Biblioteca Nacional – para obras em língua portuguesa; 

  Library of Congress – para as demais línguas. 

 

Apêndice E – Artigos iniciais 

Contém uma lista de artigos iniciais das línguas mais freqüentemente encontradas 

pelos catalogadores e destina-se a auxiliar na aplicação das regras que pedem a 

omissão dos artigos iniciais.  



 31 

EXEMPLOS 

Exemplo 1 – Entrada secundária para tradutor. 

 

 

Comentários: 
 
� Substitua por um travessão (sem espaço) as reticências que aparecem nos 

títulos, para não gerar confusão com a pontuação prescrita pelo AACR2, que 

estabelece que reticências significam abreviação de texto. 

� Data de copyright. 

� Para entidades catalogadoras que adotam a nota de tradução, identifique o 

motivo pelo qual não é fornecida. 

� Faça secundária obrigatória para o tradutor, por se tratar de tradução em versos. 

� Tradutora adota o nome Luiza Ibañez (Autoridade BN).  

� Opcionalmente, acrescente Designação de função (trad.) 

 

 

Autor principal 
Grove, Kim 
Título principal e Indicação de Resp. 
Amar é— / Kim Grove ; tradução de 
Louisa Ibañez dos Santos. —  
Edição 
6. ed. —  
Publicação, Distribuição 
Rio de Janeiro : Cedibra, c1980. 
Descrição física 
96 p. : il. ; 15 cm 
Notas 
Não consta título original  
Entrada secundária 
Ibañez, Luiza, trad. 



 32 

Exemplo 2 – Catalogação de título alternativo 

 

 

 
Autor principal 
Lispector, Clarice, 1925-1977. 
Título principal e Indicação de Responsabilidade 
Uma aprendizagem, ou, O livro dos prazeres / Clarice Lispector. –  
Outros títulos 
O livro dos prazeres 
Edição 
2. ed. –  
Publicação, Distribuição 
Rio de Janeiro : Ed. Sabiá, 1969. 
Descrição Física 
175 p. ; 21 cm 
Assuntos 

Comentários: 

Para entrada de um título 
alternativo, utiliza-se “ou” 
entre vírgulas, com a 
primeira palavra após o 
“ou” em letra maiúscula. 

Fazer secundária para a 
segunda parte do título 
alternativo. 
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Exemplo 3 – Livro com material adicional 
 

 
 
Autor Principal 
Giamarusti, Ana Paula 
Entradas Secundárias/Autor 
Rosa, Luciano Gonçalves 
Título Principal e Indicação de responsabilidade 
Microsoft Access 2000 / Ana Paula Giamarusti, Luciano Gonçalves Rosa 
Outros Títulos 
Access 2000 
Curso multimídia interativo Microsoft Access 2000 for Windows 
Edição 
1. ed. 
Publicação, Distribuição 
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Goiânia : Terra, 2000. 
Descrição Física 
200 p. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 pol.) e 1 guia de utilização (14 p. : il. ; 23 
cm) 
Série 
Millennium 
Coleção passo a passo. Multimídia interativa 
Número normalizado 
ISNB 85-85879-84-X (broch.) 
Assuntos 
Access (Programa de computador) 
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Exemplo 4 – Título equivalente 
 
 

 
 
Autor Principal 
Xavier, Arnaldo, 1948- 
Entradas Secundárias/Autor 
Pestana, Maurício, 1963- 
Título Principal e Indicação de responsabilidade 
Manual de sobrevivência do negro no Brasil : subsídios para discussão de 
racismo na revisão constitucional = Survival guide for blacks in Brazil : a 
contribution to the discussion of racism constitutional revision / [texto, Arnaldo Xavier 
; charges, Maurício Pestana ; tradução, Drago e Vera Tavares] 
Outros Títulos 
Survival guide for blacks in Brazil : a contribution to the discussion of racism 
constitutional revision 
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Publicação, Distribuição 
[São Paulo] : Nova Sampa, c1993. 
Descrição Física 
62 p. : il. ; 21 cm 
Notas 
Texto em português, com tradução paralela em inglês. 
Assuntos 
Negros - Brasil - Condições sociais 
Racismo – Brasil 
 
Comentários: 

� Registre títulos equivalentes na ordem indicada por sua seqüência ou por seu 

leiaute na fonte principal de informação; 

� Faça entrada secundária para o segundo título mencionado na descrição. 

 

Exemplo 5 – Cartaz 

Entrada secundária/Entidade 
Federação Brasileira de Associações de 
Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições. 
Título principal 
Informação e leitura procure n@ sua biblioteca [ilustração]. 
[S.l. : s.n.,200-?]. 
Outros títulos 
Informação e leitura procure na sua biblioteca. 
Descrição física 
1 cartaz : color. ; 32 x 30 cm 
Notas 
Promoção: FEBAB 
Abaixo do título: Campanha mundial pelo uso e valorização 
das bibliotecas. 
Assuntos. 
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Exemplo 6 – Obra sem título coletivo – 1 autor 
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Autor principal 
Descartes, René, 1596-1650 
Título Uniforme/Original 
Discurs de la méthode de bien conduire et chercher la vérité dans les sciences. 
Português 
Entradas Secundárias/Título 
Meditações 
Objeções e respostas 
As paixões da Alma 
Cartas 
Título Principal e Indicação de responsabilidade 
Discurso do método : Meditações ; Objeções e respostas ; As paixões da Alma 
; Cartas / René Descartes ; introdução de Gilles-Gaston Granger ; prefácio e notas 
de Gérard Lebrun ; tradução de J. Guinsburg e Bento Prado Júnior 
Publicação, distribuição 
São Paulo : Abril Cultural, 1973. 
Descrição Física 
336 p. ; 25 cm 
Série 
Os pensadores ; 15 
Notas 
Inclui índice 
Tradução dos originais em francês e latim 
Notas Locais 
A biblioteca adotou número de chamada único para reunir a coleção 
Assuntos 
Filósofos - Coletânea 
Filosofia francesa 
 

Comentários: 

� Ao descrever o item como uma unidade, transcreva os títulos das obras 

intituladas individualmente na ordem em que aparecem na fonte principal de 

informação; 

� Separe os títulos das obras por ponto e vírgula se todas forem da(s) mesma(s) 

pessoa(s) ou emanarem da(s) mesma(s) entidade(s), mesmo que os títulos estejam 

ligados por uma palavra ou frase conectiva. 
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Exemplo 7 – Obra sem título coletivo – 2 autores 
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Autor Principal 
Newton, Isaac, Sir, 1642-1727 
Título Uniforme/Original 
Philosophiae naturalis principia mathematica. Português 
Entradas Secundárias/Autor 
Leibniz, Gottfried Wilhelm, Freiherr von, 1646-1716 
Entradas Secundárias/Título 
O peso e o equilíbrio dos fluidos 
A monadologia 
Discurso de metafísica 
Título Principal e Indicação de responsabilidade 
Princípios matemáticos; O peso e o equilíbrio dos fluidos / Sir Isaac Newton . A 
monadologia ; Discurso de metafísica e outras obras / Gottfried Wilhelm Leibniz 
Publicação, distribuição 
São Paulo : Abril Cultural, 1974. 
Descrição Física 
471 p. ; 25 cm 
Série 
Os pensadores ; 19 
Notas 
Inclui índice 
Tradução dos originais em latim 
Notas Locais 
A biblioteca adotou número de chamada único para reunir a coleção 
Assuntos 
Filósofos - Coletânea 
Matemática 
Mecânica 
Mecânica celeste 
Metafísica 
Filosofia alemã 

 

Comentários: 

� Ao descrever o item como uma unidade, transcreva os títulos das obras 

intituladas individualmente na ordem em que aparecem na fonte principal de 

informação; 

� Se as obras individuais forem de autoria de pessoas diferentes ou emanarem de 

diferentes entidades, ou se houver dúvidas, registre depois de cada obra seu(s) 

título(s) equivalentes, outras informações sobre o título e indicação(ões) de 

responsabilidade. 
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Exemplo 8 – Obra sem título coletivo – 3 autores 
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Autor Principal 
Platão 
Entradas Secundárias/Autor 
Xenofonte 
Aristófanes 
Entradas Secundárias/Título 
Ditos e efeitos memoráveis de Sócrates 
Apologia de Sócrates 
As nuvens 
Título Principal e indicação de responsabilidade 
Defesa de Sócrates / Platão. Ditos e feitos memoráveis de Sócrates ; Apologia 
de Sócrates / Xenofonte. As Nuvens / Aristófanes 
Publicação, distribuição 
São Paulo : Abril Cultural, 1972. 
Descrição Física 
230 p. ; 25 cm 
Série 
Os pensadores ; 2 
Notas 
Tradução dos originais em grego 
Notas Locais 
A biblioteca adotou número de chamada único para reunir a coleção 
Assuntos 
Filósofos - Coletânea 
Sócrates 
Filosofia antiga 
Teatro grego 
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Exemplo 9 – 2 obras encadernadas juntas 

Folha de rosto 1 

 

 

 

 

 

 



 44 

Folha de rosto 2 
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Autor Principal 
Carvalho, Alexandre R. de 
Entradas Secundárias/Autor 
Paulista, Paulo Henrique D. 
Soria Peña, Teresa Lola 
Paulista, Paulo Paredes 
Machado, Victor Hugo de Lara 
Borelli, Flávio 
Entradas Secundárias/Título 
Hipertensão renovascular 
Título Principal e Indicação de responsabilidade 
Defeito do septo atrioventricular : forma total / Alexandre R. de Carvalho, Paulo 
Henrique D. 
Paulista, Teresa Lola Soria Peña ; editor convidado, Paulo Paredes Paulista 
Publicação, distribuição 
Rio de Janeiro : Revinter, c2002. 
Descrição Física 
44, 91 p. ; 23 cm 
Série 
Monografias Dante Pazzanese ; v.2, n.3/2002 
Monografias Dante Pazzanese ; v.2, n.4/2002 
Notas 
Com: Hipertensão renovascular: aspectos diagnósticos e terapêuticos / Victor 
Hugo de Lara Machado ...[et al.] ; editor convidado, Flávio Boreli. Rio de Janeiro : 
Revinter, 2002 
Inclui bibliografias e índice 
Número normalizado 
ISBN 85-7309-662-4 (broch.) 
ISBN 85-7309-663-2 (broch.) 
Assuntos 
Septo atrial - Defeitos 
Septo ventricular - Defeitos 
Hipertensão renovascular - Diagnóstico 
Hipertensão renovascular - Tratamento 

 

Comentários: 

� Notas iniciadas pela palavra “Com”. Se a área do título e da indicação de 

responsabilidade contiver um título que se aplique somente a uma parte de um item 

sem título coletivo e, portanto, for necessário fazer mais de uma entrada, redija uma 

nota começando pela palavra Com: e relacione as outras obras do item com títulos 

distintos na ordem em que nele aparecem. 
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Exemplo 11 - Dispositivo 
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Autor Principal 
Roitt, Ivan M. (Ivan Maurice) 
Entradas Secundárias/Autor 
Delves, Peter J. 
Título Principal e Indicação de responsabilidade 
Slide atlas of essential immunoloy [diapositivo] / Ivan M. Roitt, Peter J. Delves 
Publicação, distribuição 
London : Blackwell Scientific Publications, c1992. 
Descrição Física 
[520] diap. : color. + texto (4 v.), 4 pastas em caixa (32 x 28 x 22 cm) 
Notas 
Conteúdo : v.1- pt. 1 The basis of immunology - pt.2. The basis of immunology - pt.3. 
Molecules which recognize antigen - pt.4. The recognition of antigen - v.2 - pt. pt.5. 
The ecognition of antigen - pt.6. The acquired immune response - pt.7. The acquired 
immune response - pt.8. – The acquired immune response - v.3 - pt.9. The acquired 
immune response - pt.10. Immunity to infection - pt.11. Immunity to infection - pt.12. 
Hypersensitivity - v.4 - pt.13. Transplantation - pt.14. Autoimmune diseases - pt.15. 
Autoimune diseases 
Notas de Resumo 
Os slides são arranjados capítulo por capítulo sob os cabeçalhos usados no texto 
Essential immunology.  
Notas 
Reprodução do texto e ilustrações : Essential immunology por Roitt (7th ed., 1992) 
número normalizado 
ISBN 0-632-02877-7 (obra compl.) 
Assuntos 
Imunologia - Diapositivos 
Doenças imunológicas 

 

Comentários: 

� Registre o número de unidades físicas de um item gráfico dando o número de 

partes em algarismos arábicos e um termo apropriado, conforme o caso. 

� Não registre as dimensões se forem 5 x 5 cm (2 x 2 pol.). 

Ex. 1 diap. : p&b ; 7 x 7 cm 
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Exemplo 12 - Fotografia  

 
 
Autor Principal 
Magalhães, Wagner. 
Título Principal e Indicação de responsabilidade 
Ponte JK, Brasília, DF [ilustração] / Wagner Magalhães. 
Publicação, distribuição 
2003. 
Descrição Física 
1 fot. : color. ; 12 x 17 cm 
Notas 
Título do catálogo do fotógrafo. 
Assuntos 
 

Comentários: 

� Não registre lugar de publicação, distribuição etc. para um item gráfico inédito 

ou para uma coletânea de itens inéditos (inclusive para aqueles que contêm itens 

publicados, mas que não foram editados como coletâneas). Não registre s.l. em 

qualquer caso.  

� Não registre nome do editor, distribuidor etc. para um item gráfico inédito ou 

para uma coletânea de itens inéditos (inclusive para aqueles que contêm itens 

publicados, mas que não foram editados como coletâneas). Não registre s.n. em 

qualquer caso. 

� Registre a data de criação de uma fotografia inédita. 

� Registre a altura e a largura em centímetros, com aproximações das frações ao 

centímetro seguinte. 

 

 

 



 49 

Exemplo 13 – Dissertação 

Autor principal 
Korobinski, Raquel Rutina. 
Entrada secundária /Autor 
Longo, Rose Mary Juliano. 
Entrada secundária/Entidade 
Pontifícia Universidade de Campinas. Mestrado em Biblioteconomia e Ciência da 
Informação 
Título principal e Indicação de responsabilidade 
Práticas gerenciais : um diagnóstico nas unidades de informação da Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) / Raquel Rutina Korobinski ; orientadora, 
Rose Mary Juliano Longo. 
Publicação, Distribuição 
2001. 
Descrição física 
xvi, 164 f.; 30 cm 
Notas 
Dissertação (mestrado) – Pontifícia Universidade de Campinas, 2001. 
Bibliografia: p. 140-143. 
Assuntos  
 
Comentários: 
� Não colocar local e editora, porque é um manuscrito. 

� Nota de dissertação. 

� Bibliografia localizada. 

 

Exemplo 14 – Autor espanhol 

Autor principal 
Diaz Bordenave, Juan E. 
Título e Indicação de responsabilidade 
Além dos meios e mensagens : introdução à comunicação como processo, 
tecnologia, sistema e ciência / Juan E. Diaz Bordenave. 
Outros títulos 
Introdução à comunicação como processo, tecnologia, sistema e ciência. 
Edição 
2. ed. 
Publicação, distribuição 
Petrópolis : Vozes, 1984. 
Descrição física 
110 p. : il. ; 21 cm 
Notas 
Inclui bibliografia. 
Assuntos. 
Introdução à comunicação como processo, tecnologia, sistema e ciência. 
 
Comentários: 
� Autor com sobrenome espanhol. 
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� Bibliografia espalhada em nota de rodapé. 
 

Exemplo 15 – Entrada título uniforme 

Autor principal 
Brasil. 
[Estatuto da criança e do adolescente (1990)]. 
Título principal 
Estatuto da criança e do adolescente. 
Distribuição, distribuição 
Brasília : Ministério da Saúde, 1991. 
Descrição física 
110 p. ; 21 cm 
Série 
Projeto Minha Gente 
Número normalizado 
ISBN 85-334-001-X (broch.). 
Assuntos. 
 

Exemplo 16 – Anais de congresso 
 
Autor principal 
Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias (8. : 1994 : Campinas, SP). 
Título principal 
Anais do VIII Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias. 
Publicação, distribuição 
Campinas : Biblioteca Central/UNICAMP, 1994. 
Descrição física 
361 p. ; 23 cm 
Notas 
Tema central: Integração e compartilhamento. 
Inclui bibliografia e índice. 
Número normalizado 
ISBN 85-85783-01-X (broch.). 
Assuntos. 
 

Comentários: 

� Não colocar indicação de responsabilidade, porque o título do seminário está 

ligado por preposição. 

� Manter no título o número do seminário em algarismo romano, conforme aparece 

na folha de rosto. 

 

Exemplo 17 – Comunicações oficiais 

Autor principal/Entidade 
Rio de Janeiro (Estado). Governador (1947-1951 : Macedo Soares e Silva) 
Entrada secundária 
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Silva, Edmundo de Macedo Soares e, 1901-1989 
Título principal e Indicação de responsabilidade 
Relatório geral de 1950 / apresentado ao povo fluminense pelo Governador 
Edmundo de Macedo Soares e Silva. 
Publicação, distribuição 
[S.l. : s.n.], 1950 (Niterói : Imprensa Estadual, Divisão de Obras)  
Descrição física 
167 p. ; 22 cm  
Assuntos. 
 
Comentários: 
 
� Entre pelo cabeçalho do governador, como entidade coletiva, por se tratar de 

obra de caráter oficial. 

� Registre, de acordo com recomendações da BN, o Departamento de Imprensa 

Nacional e as Imprensas Estaduais como impressoras. Quando aparecem em uma 

publicação, se não houver outra entidade coletiva envolvida que posa assumir a 

função de editora, deveremos registrar sem local e sem editora – [S.l. : s.n.] – e 

transcrever o local se estiver disponível e a Imprensa citada como impressora entre 

parênteses.  

� Faça secundária obrigatória para o cabeçalho pessoal do governador, tendo em 

vista que deverá ser o ponto de acesso utilizado pelo usuário, que normalmente 

desconhece cabeçalhos para entidades coletivas. 

 
Exemplo 18 - Livro eletrônico acesso remoto via World Wide Web 
 

Título Principal e Indicação de responsabilidade 
The Lippincott manual of nursing practice [recurso eletrônico] / Sandra M. Nettine 
[editor]. 
Entrada Secundária 
Nettine, Sandra M. 
Edição 
7th ed. 
Tipo e extensão do recurso 
Dados eletrônicos 
Publicação, distribuição 
Philadelphia : Lippincott ; New York : Ovid Technologies [distribuição], c2001. 
Notas 
Texto eletrônico 
Modo de acesso: World Wide Web: <http://gateway.ovid.com/autologin.html> 
Também disponível impresso 
Acesso restrito para assinantes 
Inclui bibliografias e índice 
Assuntos 
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Enfermagem – Manuais, guias, etc.  
Livros eletrônicos.  
 
Exemplo 19 - Livro eletrônico acesso direto do disco local 
Autor principal 
McCaffrey, Anne. 
Título Principal e Indicação de responsabilidade 
The skies of Pern [recurso eletrônico] / Anne McCaffrey. -  
Edição 
1st ed. Palm Digital Media. –  
Tipo e extensão do recurso 
Dados eletrônicos (1 arquivo : 497 kilobytes) 
Publicação, distribuição 
New York : Del Rey ; Santa Clara, Calif. : [distribuído por] Palm Digital Media, 2001. 
Série 
The dragonriders of Pern ; v. 13. 
Notas 
Sistema requerido: Palm ebook reader for Windows CE, PocketPC, Palm OS, 
Macintosh ou sistema operacional Windows. 
Também disponível impresso. 
Número normalizado 
ISBN 03-454-4713-1 (e-book) 
ISBN 03-454-3468-4 (impresso) 
Assuntos 
Vida em outros planetas – Ficção. 
Pern (Espaço imaginário) – Ficção. 
Colônias espaciais – Ficção. 
Dragões – Ficção. 
Livros eletrônicos. 
 
Comentários: 

� Indique o tipo do recurso que esta sendo catalogado. 

� Se a informação de extensão do recurso estiver facilmente disponível, registre o 

número ou o número aproximado de arquivos, registros etc. que compõem a 

extensão e/ou estes outros detalhes. Se o recurso estiver em forma compacta, omita 

a indicação de extensão.  

� Não registre uma descrição física para um recurso eletrônico que estiver 

disponível somente por acesso remoto. 

� Se um recurso estiver disponível somente por acesso remoto, especifique 

sempre o modo de acesso. Inicie a nota com a expressão Modo de acesso:  

� Se um recurso estiver disponível somente por acesso remoto, registre os 

detalhes físicos (p.ex. cor, som), se estiverem disponíveis facilmente e forem 

considerados importantes. Ex. Não protegido contra cópia. 

 



 53 

Exemplo 20- Livro eletrônico acesso via CD-ROM. 
 
Auto Principal 
Miller, Frederick S. 
Título Principal e Indicação de responsabilidade 
Introduction to operations research [recurso eletrônico] : interactive text / Frederick S. 
Miller, Gerald J. Lieberman ; cases developed by Karl Schmedders and Molly Hillier 
and Michael O’Sullivan. 
Entradas Secundárias/Autor 
Lieberman, Gerald J. 
Schmeddere, Karl. 
Stephens, Molly. 
Hiller, Mark S. 
O’Sullivan, M. (Michael). 
Edição 
7th ed., release 2.0. - 
Publicação, distribuição 
Boston : McGraw-Hill, c2001. - 
Descrição Física 
1 CD-ROM : color. ; 4 ¾ pol. - 
Número normalizado 
ISBN 00-724-452-03  
Notas 
Inclui clipes de filme e som, links hipertexto, recursos adicionais não incluídos na 
versão impressa, faz uso de planilhas eletrônicas e modelagem de software. 
Sistema requerido: Pentium 133MHz, ou melhor; 32 MB Ram; Windows 95/98/NT; 
Placa de som, drive de CD-ROM, monitor colorido 640 x 480 x 256; Acrobat 4.0, 
Browser Internet (Netscape 3.0 ou Internet Explorer 3.0), Microsoft Excel, MPL 
Modeling System. 
Sistema Requerido para Macintosh: PowerMac compatível.  
Inclui índice. 
Distribuído com a versão impressa de: introduction to operations research. 
Também disponível impresso 
Assuntos 
Pesquisa operacional 
Livros eletrônicos 
 
Exemplo 21 - CD-ROM Musical 
 
Título principal  
Cara & coroa internacional [gravação de som] 
Outros títulos 
Cara e coroa internacional. 
Entrada secundária/Autor 
Motta, Sergio 
Seabra, Sergio 
Publicação, distribuição 
São Paulo : Som Livre, p1995. 
Descrição física 
1 disco sonoro (ca. 60 min) : digital, estereo. ; 4 ¾ pol. 
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Notas 
Seleção de repertório, Sergio Motta ; masterização, Sergio Seabra. 
Disponível em cassete e LP 
Conteúdo: 1. Save me now / Andru Donalds ; Eric Foster White, Eric Donalds – 2. 
Over my shoulder / Mike & The Mechanics ; Mike Rutherford, Paul Carrack – 3. I 
could fall in love / Selena ; Keith Thomas – 4. Set me free / Richy ; Nager, Sanz – 5. I 
have to say I love you in a song / Jim Croce ; Jim Croce – 6. I wanna take, Forever 
tonight / Peter Cetera ; Eric Carmen, Andy Goldmark – 7. La solitudiene / Renato 
Russo ; P. Cremones, A. Valaiglio, F. Cavalli – 8. Beautiful / Marillion ; Steve 
Hogarth, Steve Rothery, Mark Kelly, Ian Mosley, Pete Trewavas – 9. Want you /Polo 
; F. Albert, F. Sarni, L. Valeri, L. N’Diaye – 10. Julia says / Wet Wet Wet ; Clark, 
Cunninghan, Mitchell, Pellow – 11. Nodoby else / Take That ; G. Barlow – 12. Close 
to you / Wighfield ; A. Pignagnoli, D. Riva, A. Gordon, P. Serrai – 13. Can I touch 
you- there? / Michael Bolton ; Michel Bolton, R. J. Lange – 14. A kind of Christmas 
card / Morteen Harket ; M. Harket, H. Ren. 
Som Livre: 1010-2 
Assuntos. 
 
Comentários: 

� Faça uma entrada para o título sem o & comercial, para facilitar a recuperação;  

� Música 13 com reticências no título, substituir por travessão; 

� Se o tempo de duração não constar do item e for difícil verificação, registre um 

tempo aproximado.  

� Registre em notas outros formatos em que o conteúdo do item se encontre 

disponível; 

� Registre em notas números importantes que figurem no item e que não 

sejam ISBNs ou ISSNs. 

 

Exemplo 22 - Fita de Vídeo  

Título principal e indicação de responsabilidade 
Harry Potter e a pedra filosofal [gravação de vídeo] = Harry Potter and the 
philosopher’s stone / produzido por David Heyman ; dirigido por Chris Columbus. 
Outros títulos 
Harry Potter and the philosopher’s stone. 
Entrada secundária/Autor 
Heyman, David. 
Columbus, Chris. 
Williams, John. 
Francis-Bruce, Richard. 
Seale, John. 
Kloves, Steve. 
Publicação, distribuição 
Barueri : Warner Home Video, c2001. 
Descrição física 
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1 fita de video (153 min) : son., color. 
Notas 
Dublado em português. 
Elenco: John Cleese, Robbie Coltrane, Warwick Davis, Richard Griffiths, Richard 
Harris, Ian Hart, Alan Rickman, Fiona Shaw, Maggie Smith, Julie Walters. 
Créditos: Música de John Williams ; editado por Richard Francis-Bruce ; direção de 
fotografia, John Seale ; roteiro de Steve Kloves. 
Dolby stereo.  
Resumo: Harry Potter descobre, no seu 11º aniversário que é órfão de dois 
poderosos bruxos e que possui poderes mágicos. Na Escola de Magia e Bruxaria de 
Hogwards, Harry embarca na maior aventura de toda sua vida. 
Baseado no livro de J.K. Rowling 
Inclui também cinco minutos de cenas inéditas, logo após os créditos finais. 
Warner Bros. : 21331D 
Assuntos 
 
Comentários: 

� Transcreva como título equivalente, um título original que aparecer em outra 

língua na fonte principal de informação; 

� Transcreva indicações de responsabilidade relativas a pessoas ou entidades, 

cujos créditos aparecem na fonte principal de informação, como participantes da 

produção de um filme (p.ex., como produtor, diretor, animador), considerados de 

maior importância. Registre em notas todas as outras indicações de 

responsabilidade (inclusive relativas ao desempenho). 

� Redija notas sobre a natureza ou forma de um filme cinematográfico ou gravação 

de vídeo a não ser que apareça claramente no resto da descrição. 

� Registre em notas números importantes que figurem no item e que não sejam 

ISBNs ou ISSNs.  

 
Exemplo 23 – DVD 
 
Entradas secundárias/Autor 
Whelan, Kevin. 
Cricchi, Jim. 
Kuhn, Cindy. V. 
Título principal e Indicação de responsabilidade 
Uma viagem pelo Marrocos [gravação de vídeo] = A journey across Marocco. – 
produzido por Kevin Whelan ; editores Jim Cricchi e Cindy Kuhn. – [S.l.] : Discovery 
Travel & Adventure Channel, [199-?]. 
Outros títulos 
A journey across Marocco. 
Descrição física 
1 DVD (ca. 50 min) : son., color. ; 12 pol. 
Notas 
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Distribuição exclusiva: PlayArte Home Vídeo. 
Dolby digital. 
Resumo: O Marrocos é um reino ensolarado, no noroeste da África. É reino 
muçulmano tão rico em misticismo que parece flutuar, com um tapete mágico, entre 
a lenda e a realidade. 
DIS 9038 
Assuntos. 
 
Comentários: 

� Redija notas sobre detalhes da publicação, distribuição etc. considerados 

importantes que não tenham sido incluídos na área da publicação. 

� Registre características especiais do componente sonoro de um filme 

cinematográfico ou gravação de vídeo. 

� Redija nota de resumo sucinto e objetivo do conteúdo de um item, a não ser que 

outra parte da descrição forneça informação suficiente. 

� Registre números importantes que figurem no item e que não sejam ISBNs ou 

ISSNs. 

 

Exemplo 24 – Cartão postal 

Autor principal 
Ferni, Angeli 
Entradas secundárias/Entidade 
Vera Fotografia. 
Título e Indicação de responsabilidade 
Roma [ilustração] : ponte e castel S. Angelo = château et pont St. Ange = castle and 
S. Angelo bridge = der Kastell und Brücke S. Angel / Angeli Ferni. 
Publicação, distribuição 
Roma : Vera Fotografia, 1950. 
Descrição física 
1 cartão postal : p&b ; 9 x 14 cm 
Assuntos 
 
Comentários: 
 
� Título com subtítulo equivalente e 3 línguas. 
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Exemplo 25 – Moeda 
5 cruzeiros, bronze-alumínio, 1942 - Cr$ 5,00 
 
Reverso 
 

 
 

Autor Principal 
 Casa da Moeda do Brasil 
Título Principal 
[Cinco cruzeiros, em bronze de alumínio, do Brasil] [realia]  
Publicação 
Rio de Janeiro : Casa da Moeda do Brasil, 1942. 
Descrição Física 
1 moeda : bronze de alumínio (9 gramas) ; 27 mm 
Notas 
Título fornecido pelo catalogador 
Criada de acordo com o Decreto nº. 4.791, de 5  de outubro de 1942. Foi fabricada 
em 1942 a 1943; a partir de 1943 não foi mais fabricada sendo substituída pela 
moeda papel de igual valor. 
Anverso: No campo, de fundo liso, o Mapa do Brasil, em ligeiro relevo; junto à orla, à 
esquerda, a palavra BRASIL, em letras maiúsculas, escrita na horizontal, sobreposta 
a duas linhas horizontais; a linha inferior, interrompida pelo mapa, reaparece a 
direita. 
Reverso: No campo, de fundo liso, na parte superior, a Constelação do Cruzeiro, 
tendo a estrela Alfa, no exergo, abaixo de um traço horizontal, com extremidades 
curvas, limitando parte do exergo, sobre a Constelação o valor 5, ladeado por dois 
ramos de louro; à esquerda do valor, a data; abaixo do valor e dos dois ramos, um 
traço horizontal, cortando toda a face da moeda, sobrepondo-se a palavra 
CRUZEIROS, escrita na horizontal, com letras maiúsculas. 
Tanto no anverso e reverso, um colar de pérolas junto ao bordo da moeda, que foi 
fabricada com serrilha estriada, no período de 1942 a 1946. 
Assuntos 
Moeda - Brasil 
Cruzeiro (Moeda) 
 

O padrão monetário – o cruzeiro, criado em 
1942 – permanece inalterado nesse período. 
A partir de 1948, inicia-se a emissão da 2ª 
estampa das cédulas do Tesouro Nacional, 
agora impressas na Inglaterra pela Thomas 
de la Rue & Co. Ltd., em cores diversas das 
anteriormente estampadas pela American 
Bank Note Company. Deixaram de ser 
impressas as notas de 1 cruzeiro.  
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Exemplo 26 – Cédula 
Cédulas emitidas pelo Tesouro Nacional - CRUZEIRO - Cr$ 5,00 (Índio) 

ANVERSO 

 
 

REVERSO 

 
 

Autor Principal 
 Casa da Moeda do Brasil 
Título Principal 
[Cinco Cruzeiros, em papel-moeda, do Brasil] [realia] 
Outros Títulos 
 [5 Cruzeiros, em papel-moeda, do Brasil] 
Publicação, distribuição 
Rio de Janeiro : Casa da Moeda do Brasil, [19--?]. 
Descrição Física 
1 cédula : papel-moeda : sépia ; 156 x 67 mm 
Notas 
Título fornecido pelo catalogador 
Lançada em 1961 (3ª estampa). Foi apelidada de "nota do índio". A impressão dessa 
cédula, em calcografia e offset, constituiu-se em mais uma experiência de 
nacionalizar a produção de nosso papel-moeda. 
Anverso: Efígie de índio, tendo à esquerda representação de jangada sobre ondas. 
Reverso: Painel com vitória-régia, planta aquática da Amazônia.  
Período de circulação: 06/07/1961 a 13/05/1967. 
Assuntos 
Papel-moeda - Brasil 
Cédulas – Brasil 
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