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“  A padronização, na representação das 

informações de documentos é 

imprescindível e também o objeto de 

trabalho da catalogação descritiva como 

forma de garantia do intercâmbio de 

registros bibliográficos.” 
(CORREA, 2008) 

 

http://base.repositorio.unesp.br/handle/11449/93699 



ISBD - Descrição Bibliográfica 
Internacional Normalizada  

 

• Prescrevem na descrição bibliográfica 

     - elementos de dados; 

     - ordem;  

     - pontuação   
 

 http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/cat-isbd.htm 
 

  
ISBD(s) 

http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/cat-isbd.htm
http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/cat-isbd.htm
http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/cat-isbd.htm


• Objetivos: comunicação de dados, 

permuta, interpretação, conversão em 

forma legível por máquina   
 

1. Área do título e     1.1   Título principal 

 da indicação de       [ ] 1.2 DGM 

 responsabilidade     =  1.3  Título equivalente  

                 :   1.4 Outras informações sobre  o  

                      título 

                      1.5 Indicações de responsabilidade 

                / Primeira indicação    

      ; Indicações subsequentes 

  

ISBD(s) 



• Exemplo: 

O amor do soldado  

:  teatro  

/ Jorge Amado  

; [ilustrações de Anna Letycia ; capa de 

Clóvis Graciano ; retrato do autor por 

Carlos Scliar]. -- 

  
ISBD(s) 



 

 Código de Catalogação Anglo-Americano 

• Regras de descrição bibliográfica  

 

• Regras referentes a cabeçalhos, títulos uniformes e 

remissivas 

• www.alastore.ala.org  - AACR2 2002 

http://www.amemoria.com.br/ 

AACR2 2002 

http://www.alastore.ala.org/
http://www.amemoria.com.br/


AACR2 2002 

Exemplo: 

Cabeçalho (entrada principal) e área do 
título e da indicação  de responsabilidade 

 

 Amado, Jorge,  1912-2001.                                          

         O amor do soldado :  teatro / Jorge Amado ; 

 [ ilustrações de Anna Letycia ; capa de Clóvis  
Graciano ;  retrato do autor por Carlos Scliar].  --  



 

Registro bibliográfico de um item 

• Registro bibliográfico de um item 

     -  cabeçalho principal e cabeçalhos 

secundários 

 

(AACR2 2002) 

     - descrição (AACR2 2002)  

     - indexação (cabeçalhos de assunto – LCSH, 

por exemplo) 

     - número de chamada ( CDU, CDD etc., Cutter) 

 

 



 

Formato para dados bibliográficos  

• Impossibilidade de criar catálogo 

automatizado colocando as fichas 

catalográficas num computador  

 

• Exigência de recursos para 

interpretação dos dados 

bibliográficos pelo computador 

MARC 21 



 

MARC 21 

• MARC = Machine readable cataloguing 

(catalogação legível por computador)  

 

 

Como descrever os elementos de dados de forma 

legível por máquina 

 

 





O que  é?  

• Padrão para representação de dados 

bibliográficos em formato legível por 

máquina. 

• Conjunto de padrões para identificação, 

armazenamento e comunicação da 

informação de catalogação. 

http://www.loc.gov/marc/  MARC standards 

http://www.loc.gov/marc/umb/ Tutorial 

  MARC 21 

http://www.loc.gov/marc/
http://www.loc.gov/marc/umb/


Exemplo de dados bibliográficos em MARC 21 

Cabeçalho e área do título e da indicação de 

responsabilidade 

 

100 1   $a Amado, Jorge, $d 1912-2001.  

245 12 $a O amor do soldado : $b teatro / $c 

Jorge Amado ; [ilustrações de Anna Letycia ;  

capa de Clovis Graciano ; retrato do  autor por 

Carlos Scliar]. 

 

  
MARC 21 



• Breve Histórico 

   LC- anos 60 Formato LC MARC 

    -- aplicação de números, letras e 

símbolos nos registros bibliográficos, 

rotulando os diversos tipos de 

informação. 
 

  MARC 21 



• 1983- USMARC 

• Antes de 1995: existência de formatos 

USMARC para os diferentes tipos de 

materiais (música, mapas, livros, etc.) 

• 1995 -  documento “Integração do formato 

e seu impacto no formato bibliográfico 

USMARC “ - um único formato para todos 

materiais 

• 1999- MARC 21(USMARC/CANMARC) 

  

 

MARC 21 



 

Tipos de formatos 

 

 

 

MARC 21 



• Composição do registro MARC 

    1) Estrutura do registro (normas): 

    ANSI Z39.2 = Standard for Bibliographic 

Information Interchange (Padrão para 

Intercâmbio de Informações Bibliográficas  

http://www.niso.org/apps/group_public/download.php/12590/z3

9-2-1994%28r2009%29.pdf 

    IS0 2709 = Documentation – Format for 

Bibliographic Information Exchange 

(Documentação - Formato para Intercâmbio de 

Informação Bibliográfica)  

 

        

  MARC 21 



• Composição do registro MARC (cont.) 

 

   2) Designação de conteúdo: códigos e convenções; 

identificar e caracterizar cada elemento de 

dado(entrada/manipulação)  

 

   3)Conteúdo ( padrões extra formato)   

  
MARC 21 



• Designação de conteúdo (chave do sistema 

de notação MARC)  

100 1  $a Amado, Jorge, $d 1912-2001 

       -  tags (etiquetas)  100 

       - códigos de subcampo: $a   $d    

     ( a   d ) códigos precedidos de delimitador 

($)  

       -  indicadores : 1 e branco 

      

  
MARC 21 



 

Designadores de 

conteúdo 

-Tags 

-Indicadores 

-Códigos de subcampo 

TAG Delimitador

es 

1  e 2 

Códigos 

de 

subcamp

o 

100 1# $a $d 

245 10 $a $c 

250 ## $a 

300 ## $a $b $c 

520  ## $a 

650 #4 $a 

  
MARC 21 



“Os três tipos de designadores de conteúdo 

são os símbolos taquigráficos que 

rotulam e explicam o registro 

bibliográfico” 

 

( MARC for Library Use (2nd ed. Boston: 

G.K. Hall & Co., 1989), p. 5), Walt 

Crawford) 

 

  MARC 21 



• Outros termos MARC  

  - Campo: um registro bibliográfico é dividido 

logicamente em campos, os campos em 

subcampos. 

 Exemplo:  Campo publicação, distribuição  

etc. é dividido em subcampos local, editora, 

data 

- Delimitadores: identificam os códigos de 

subcampo. 

- Código de subcampo: caractere alfabético 

ou numérico que identifica o subcampo. 

  MARC 21 



• Conteúdo 

MARC 21- conteúdo = informações 

codificadas nos campos 006, 007, 

008 e líder 

 Conteúdo extra formato: AACR2 2002, 

LCSH, tabelas de classificação, 

notação de autor 

  
MARC 21 



• Outros aspectos da estrutura MARC 

R  - repetitividade 

NR - não repetitividade 

Campo 100 Autor pessoal 

Campo 500 Notas gerais 

  MARC 21 



 

Outros aspectos da estrutura 

MARC (cont.) 

 

Constante de exibição 

• Elementos constantes que ocorrem 

nos campos; automáticos (sistema)  

• Exemplo: 

 ( ) campo 490  Indicação de série 

                  

  
MARC 21 



Componentes do Registro Bibliográfico 

MARC 21 
 

- Líder 

- Diretório 

- Campos de controle variáveis e campos 

de dados variáveis  

  MARC 21 



Líder 
 

• 00-23  = 24 posições de caracteres; valores 
codificados 

 

Exemplo: Posição Líder/06 =  Tipo de registro  
valor a = impresso 

 

• Processamento do registro 

Exemplo: 000  01269cam 22002894a 450 

(  Líder -RBM da LC) 

  MARC 21 



Diretório 

• Série de entradas de extensão fixa , 

com uma entrada para  cada campo 

variável do registro 

• Posições de caracteres: 12 (00-02 tag 

; 03-06 extensão do campo ; 07-11 

posicão inicial do caractere)  

• 001  0020  00000 

  MARC 21 



• Diretório 

 

001002000000003000400020005001700024 

008004100041010002400082020002500106 

020004400131040001800175050002400193 

08200180......................... 

  MARC 21 



• Campos de controle 

Bloco 00X 

    Tags - 001-008 

(001,003,005,006,007,008) 

Característica: codificado 

Exemplos:  

001  MG000432981  

007  007/13  Técnica de armazenagem;  

código d =Digital 

  
MARC 21 



• Campo 008 - Elementos de dados de 

extensão fixa 

40 posições de caracteres  =  00-

39 

Posições 00-17 e 35-39 (todos os 

materiais)  

Posições 18-34 (específicas por 

material )  

• Exemplo: 07-10  Data 1/data inicial de 

publicação  

 
 

   
MARC 21 



008/34   (livros)  

34 Biografia 

• # = sem material biográfico 

• a = autobiografia 

• b = biografia individual 

• c = biografia coletiva 

• d = contém informação biográfica 

  
MARC 21 



• Campos Variáveis de Dados 

• Tags : 0XX-9XX 

• Textual 

• Indicadores e códigos de subcampos 

• Blocos: 0XX 1XX 2XX 3XX 4XX 5XX 6XX 

7XX 8XX 9XX 
 

  
MARC 21 



  TAG  Conceito  

• 0XX   Informação de controle, números e códigos  

• 1XX   Entrada principal  

• 2XX   Título e parágrafos do título 

• 3XX   Descrição física  

• 4XX   Indicação da série  

• 5XX   Notas  

• 6XX   Assunto  

• 7XX   Entradas secundárias    

• 8XX   Entradas secundárias de série  

• 9XX   Informações locais  
 

  MARC 21 



• Paralelismo na designação de conteúdo 

 Blocos : 1XX,  6XX, 7XX, 8XX 

 

    - X00 ( 100,  600, 700, 800)  

    - X10 ( 110, 610, 710, 810) 

    - X11  ( 111, 611, 711, 811) ....... 
     

http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bdheading.html 

     

 

  
MARC 21 

http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bdheading.html


MARC 21 

Campos 01X -09X (códigos, números 

padronizados)  

Exemplos:  

        -  020 - ISBN  

        020   \a 8523497459 

 

        -  041 - Código de língua 

        041 1  \a por \h eng 

 

http://www.loc.gov/marc/ 

 

http://www.loc.gov/marc/


Campo 100 - Entrada Principal - Nome pessoal 
( NR) 

- Contém um nome pessoal como 
entrada principal 
 

INDICADORES 

 IND  1 = Tipo de nome pessoal 

              0 Prenome 

              1 Sobrenome simples ou composto  

              3 Nome de família 

 

     IND  2 = Indefinido 

              Branco 
  

  
MARC 21 



Campo 100 - Entrada Principal - Nome pessoal ( NR) 

Códigos de subcampos 

 

\a   Nome pessoal (NR) 

\b   Numeração (que segue o nome) (NR)  

\c   Títulos e outras palavras associadas ao nome (títulos que 
designam graduação, nobreza, abreviaturas de graduação 
acadêmica, ou outras palavras associadas  ao nome) (R) 

\d   Datas associadas ao nome (datas de nascimento ou morte) 
(NR) 

\q    Forma completa do nome (NR)  

Exemplos: 100 1   \a Villa-Lobos, Heitor, \d 1887-1959. 

                  100 1   \a Dewey, Edward R. \q ( Edward Russell), \d 
1895-1978. 

 

  
MARC 21 



 

 

 

 

001   Número de controle 

02X   Número normalizado 

080   CDU 

082   CDD 

100   Entrada principal – Nome pessoal 

240   Título uniforme 

245   Indicação de título  

250   Indicação de edição  

260   Publicação, distribuição etc. 

 

 

Campos de dados variáveis 
MARC 21 



300    Descrição física 

4XX    Indicação de série 

5XX    Notas 

6XX    Assuntos 

7XX    Entradas secundárias 

8XX    Entrada secundárias de séries  

 

MARC 21 



 

 

• 780  Título anterior  

• 856  Acesso e localização eletrônica 

(agregar imagem, som, texto como links 

ao RBM) 

( Exemplo na base UFMG: Physical 

review) 

MARC 21 

Outros campos 



Importância do uso de normas e padrões 

 

• “Não reinventar a roda” Betty Furrie 

• Compartilhamento de registros 

bibliográficos: possibilidade de transferência 

de registros bibliográficos para a base local 

• Participação em redes de catalogação 

cooperativa. 



Futuro do formato MARC 21 

“Iniciado pela Library of Congress, BIBFRAME fornece a 

fundamentação para o futuro da descrição bibliográfica na web 

e no mundo conectado por redes. Esse site apresenta 

informação geral sobre o projeto, incluindo apresentações, 

FAQs e links para documentos de trabalho. Além de ser 

um substituto para o MARC, o BIBFRAME serve como 

um modelo geral para expressar e conectar dados 

bibliográficos. O maior foco da iniciativa será determinar o 

caminho de transição para os formatos MARC ao preservar 

o intercâmbio de dados que tem dado suporte ao 

compartilhamento de recursos e permitindo a redução de custo 

nas décadas recentes” 

 

 BIBFRAME < http://www.loc.gov/bibframe/ > 

http://www.loc.gov/bibframe/


Sites 

http://www.bn.br 

http://bibliodata.ibict.br/ 

http://www.oclc.org/bibformats/en/ 

http://catalog.loc.gov 

http://www.follettsoftware.com/tagofthemonth.cfm?tagID=91 

http://www.loc.gov/marc/readings.html 

http://www.marc21.ca/index-e.html 

 

MARC 21: Formato para dados bibliográficos condensado em português 

http://www.dbd.puc-rio.br/MARC21/conteudo.html 

http://www.bn.br/portal/?nu_pagina=55 
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