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APRESENTAÇÃO

A finalidade deste é permitir maior entendimento dos formatos 
MARC 21 para recursos contínuos, ao apresentar as indicações 
de uso para todos os elementos descritivos a partir da 
tradução e adaptação das versões completas de MARC 21 Format 
for Bibliographic Data, e de MARC 21 Format for Holdings Data, 
ambos originalmente elaborados pela Network Development MARC 
Standards Office, da Library of Congress, USA, e pela 
Standards Division, Library and Archives, Canada.

Criado inicialmente para subsidiar a conversão do sistema da 
Coordenadoria de Publicações Seriadas, da Fundação Biblioteca 
Nacional, apresenta os campos possíveis de utilização quando 
as informações sobre recursos contínuos, existentes em vários 
setores da Instituição, forem consolidadas em um único 
sistema.

Alguns campos, previstos tanto em registros bibliográficos 
como em registros de coleção, carecem de informações que 
determinem por qual tipo de registro a instituição deverá 
optar.

E os desejados - e necessários - exemplos nacionais ainda 
estão ausentes.

Este é um trabalho em aberto, até porque ainda não foi 
aplicado nem mesmo na FBN; portanto, colaborações serão 
benvindas.

Angela Salles
Fundação Biblioteca Nacional
Coordenadoria de Publicações Seriadas
Av. Rio Branco, 219
20040-008 Rio de Janeiro, RJ
asalles@bn.br

mailto:asalles@bn.br




INTRODUÇÃO GERAL

Para a identificação dos campos MARC 21 necessários ao 
processamento de recursos contínuos consultou-se:

.MARC 21 Format for Bibliographic Data / Library of Congress, 
Network Development and MARC Standards Office. 1999 ed., 
update no.1 (October 2001) through update no. 9 (October 
2008). Full version. Disponível em:
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdhome.html. 
Consultado até junho de 2009.
O MARC 21 está em constante desenvolvimento e atualizações 
devem ser verificadas. A apresentação deste manual não elimina 
a consulta a esta fonte em busca de outros campos e/ou 
subcampos, como também mais definições de uso dos aqui 
apresentados.

.Formato MARC 21 conciso para datos bibliográficos / 
Biblioteca del Congreso, Oficina de Desarrollo de Redes y 
Normas MARC. Edición concisa de 2007. Disponível em: 
http://  www.loc.gov/marc/marcspa.htm  l  .

.MARC 21 Format for Holdings Data / Library of Congress, 
Network Development and MARC Standards Office. 2000 ed., 
update no.1 (October 2001) through update no. 9 (October 
2008). Full version. Disponível em:
http://www.loc.gov/marc/holdings/echdhome.html.
 
.MARC 21 : formato condensado para dados bibliográficos / uma 
tradução e adaptação de MARC 21 Concise Format for 
Bibliographic Data da Network Development and MARC Standards 
Office - Library of Congress - USA, por Margarida M. Ferreira. 
- [São Paulo] : Ex Libris ; Marília, SP : UNESP, 2000. - 2 v. 
- (Publicações técnicas ; n. 2-3)
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http://www.loc.gov/marc/holdings/echdhome.html
http://www.loc.gov/marc/marcspa.html
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdhome.html


. ----. - 2. ed. - Marília, SP : UNESP-Marília Publicações, 
2002. - v. 1. - (Publicações técnicas ; n. 2)

A versão de cada elemento de dados é identificada pela data 
colocada entre colchetes. Por ex.:
.Campo 022 - ISSN (R)    [2007/out]

As atualizações aos formatos, nos últimos anos, foram 
incorporadas nos meses de outubro. As propostas, a serem 
incorporadas em 2009/out, podem ser encontradas em:
http://www.loc.gov/marc/marbi/list-p.html#2009. Destas, já 
indicamos:

.Proposta 2009-10 (Formato Bibliográfico - 534 $3)

.Proposta 2009-07 (Formato Bibliográfico - 883)

.Proposta 2009-06/2 (Formato Bibliográfico - ISSNs (R))

.Proposta 2009-05 (Formato Bibliográfico - 510 $u)

.Proposta 2009-02 (Formato de Coleção - 008/07 $l e $v)
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MARC (MAchine-Readable Cataloging)

MARC é um padrão de catalogação para armazenamento e 
intercâmbio de informações bibliográficas e informações 
relacionadas sob forma legível por máquina.

O MARC 21 (antigo USMARC e CANMARC) é mantido pela Library of 
Congress dos Estados Unidos (LC) em consulta com várias 
comunidades de usuários. 

Os formatos MARC 21 se constituem numa família de cinco 
formatos coordenados: dados Bibliográficos, dados de 
Autoridade, dados de Coleção, dados de Classificação e dados 
para Informação Comunitária.

Apresentaremos, neste manual, os formatos para dados 
bibliográficos e para dados de coleção aplicáveis a recursos 
contínuos.
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Componentes de um registro MARC

O registro MARC é composto por 3 elementos: Líder, Diretório e 
campos de dados variáveis.

Líder - Apresenta informações para o processamento do registro 
a partir de dados contidos em 24 posições fixas de caracteres.

Diretório – Sinaliza o conteúdo do registro informando cada 
etiqueta de campo, extensão do campo e o ponto de início de 
cada campo de tamanho variável dentro do registro. É gerado 
pelo sistema.

Campos de dados variáveis – Campos de tamanho variável 
identificáveis pelas etiquetas (números) dos campos. Compõem-
-se de dois tipos: campos de controle e campos de dados.

São campos de controle os campos 00X. Contêm números de 
controle, controles de status de processamento, 
características físicas e informações codificadas sobre o item 
em processamento para fins de gerenciamento e recuperação. 
Podem conter um único elemento de dado ou um conjunto de 
elementos de tamanho fixo identificados pela posição relativa 
de cada caractere. Não possuem indicadores nem subcampos.

São campos de dados os campos 0XX-9XX. São agrupados em blocos 
de acordo com o primeiro caractere da etiqueta, estabelecendo, 
de modo geral, a função do dado no registro. Os demais 
caracteres identificam o tipo de informação no campo. Possuem 
indicadores e subcampos como designadores de conteúdo. Os 
campos 09X, 59X, 69X, 9XX são reservados para implementações 
de cada biblioteca, que deve estabelecer estrutura e 
indicações de uso dos campos.
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Indicadores – As duas primeiras posições de caracteres do 
campo que contêm valores que interpretam ou suplementam dados 
do campo. Podem fornecer informações sobre o conteúdo ou forma 
do campo, bem como sobre o tipo de ação desejada em 
procedimentos de manipulação de dados. Cada posição é um 
indicador independente. 
O indicador pode conter branco (ASCII SPACE), indicado neste 
documento por “#”, nas situações:
.Indicador indefinido – quando não está previsto seu uso;
.Indicador definido – podendo ter significado específico ou 
indicar que nenhuma informação foi fornecida.

Subcampos – Dois caracteres que diferenciam/identificam 
elementos de dados dentro do campo, possibilitando tratamento 
independente. Um código de subcampo consiste de um delimitador 
(ASCII 1F hex), representado neste documento por “$”, seguido 
por um caractere (número ou letra minúscula) identificador do 
dado contido no subcampo. Não são definidos para efeitos de 
ordenação dos dados no campo. A ordem de indicação dos 
subcampos nos registros é definida pelo padrão utilizado pela 
instituição catalogadora.
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Características de subcampos e campos

Subcampos – Os códigos de subcampos são atribuídos 
independentemente para cada campo; no entanto, significados 
paralelos, quando possível, são preservados (por ex., campos 
100 e 600 – Nomes de pessoas).

Subcampos de controle – Subcampos atribuídos a vários campos, 
com idêntica codificação e aplicação. São os subcampos $w, $0, 
$5, $6 e $8 para o Formato Bibliográfico, e subcampos $5, $6 e 
$8 para o Formato de Coleção. As indicações de uso são 
apresentadas no Apêndice A – Subcampos de controle de cada 
formato.

Campos e subcampos repetitivos - Teoricamente todos os campos 
e subcampos podem ocorrer mais de uma vez. A natureza dos 
dados, no entanto, muitas vezes impede a repetição.
A possibilidade de repetição do campo e/ou de cada subcampo é 
indicada por (R) para “Repetitivo”, ou (NR) para “Não 
repetitivo”.

Campos relacionados - Campos no registro podem ser 
relacionados usando-se uma técnica de lincagem de campos e da 
indicação do subcampo $8 (campo relacionado e sequência). A 
técnica para lincagem baseia-se na sintaxe dos dados do 
subcampo $8 e sua estrutura e sintaxe é apresentada no 
Apêndice A – Subcampos de controle.
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Outras informações

.Codificações

Os códigos alfabéticos MARC 21 são inseridos em minúsculas. 
Apresentamos, abaixo, alguns códigos e respectivas instruções 
de uso: 

| - Sem tentativa de codificar - indica que o formato 
especifica um código a ser usado mas o criador do registro 
decidiu não preenchê-lo. O caractere cheio (ASCII 7C hex), 
representado neste documento por “|” (barra vertical), tem uso 
restrito aos campos: 006, 007, 008, 533 $7 e 760-787. Não pode 
ser usado no Líder, ou indicadores, ou subcampos.

u - Desconhecido ou não especificado - indica que o criador do 
registro tentou codificar mas não pôde determinar qual o 
código apropriado.

n - Não aplicável - utilizado quando a informação solicitada 
não se aplica ao item.

.Constante de exibição 

Termo, frase, espaço ou pontuação prescrita que pode ser 
gerada pelo sistema para fazer uma apresentação visual de 
dados do registro. Alguns campos, indicadores e códigos de 
subcampos podem ser usados para gerar estas constantes. A 
utilização destas constantes é determinada por cada 
instituição ou sistema.
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.Pontuação

A pontuação e a ordem de apresentação dos dados são 
estabelecidas, de modo geral, pela instituição catalogadora 
segundo o padrão utilizado (por ex., AACR2R 2002). Alguns 
campos e/ou subcampos apresentam indicações de pontuação. 
Nestas, quando se referem a marcas de pontuação, deve-se 
entender como tais o “.” (ponto), o “?” (ponto de 
interrogação), o “!” (ponto de exclamação), e o “-” (hífen). 
Algumas pontuações podem ser inseridas pelo sistema, enquanto 
outras são inseridas junto com os dados pelo catalogador.

.Responsabilidade pelo conteúdo do registro

Responsabilidades e corresponsabilidades de cada organização 
pela criação, transcrição e modificação da designação e do 
conteúdo dos dados são indicadas nos campos 008, posição 39 
(Dados codificados do item - Informações diversas/Fonte da 
catalogação) e 040 (Fonte da catalogação). 
Alguns campos ou elementos de campos podem ser de atribuição 
de determinada instituição, que mantém a lista ou regras nas 
quais o dado se baseia. Uma instituição que use um campo sob a 
responsabilidade de outra deve seguir a lista ou as regras 
desta. São exemplos o campo 008, posições 15-17 (Dados 
codificados do item - Informações diversas/Lugar de 
publicação, produção ou execução) e o campo 222 (Título 
chave).
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Convenções tipográficas utilizadas

0 – Representa o dígito “zero” (ASCII hex 30). Pode ser 
distinguido da letra maiúscula “O” (ASCII hex 4F) através dos 
exemplos ou texto.

# - Usado para representar espaço em branco em campos 
codificados e em outras situações especiais quando a 
existência de um caractere em branco pode ser ambígua.  

$ - Sinaliza e antecede a indicação específica de cada 
subcampo. No texto, os códigos de subcampos são anunciados 
como subcampo $a, por exemplo.

/ - Posições específicas de caracteres do Líder, Diretório, 
campo 007, campo 008 são expressadas usando-se uma barra 
inclinada e o número da posição do caractere; por ex., 
Líder/06, 007/00, 008/12.

1 - Representa o número um (ASCII hex 31). É de uso distinto 
da letra minúscula “l” (ASCII hex 6C) e da letra maiúscula “I” 
(ASCII hex 4C) nos exemplos ou texto. 

| - Representa um caractere cheio (ASCII hex 7C). 

Nos exemplos deste manual, com o objetivo de proporcionar uma 
melhor visualização, utilizou-se negrito na apresentação do 
conteúdo dos indicadores e nos subcampos estabelecidos, assim 
como um espaço antes e outro após cada indicação de subcampo.
.040 ## $a blrjbn $b por
 245 10 $a Ceramic forum international : 
        $b CFI : Berichte der DDG.
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Organização deste documento

Ao Formato MARC 21 para dados bibliográficos (Parte I) segue-
-se o Formato MARC 21 para dados de coleção (Parte II).

Alguns elementos de dados existem em ambos os formatos (por 
ex., Líder, Diretório); alguns campos, próprios de um formato, 
sob certas condições, podem aparecer no outro formato. Optamos 
por descrever no Formato Bibliográfico os campos de dados 
universais e no Formato de Coleção os campos de dados que 
relatam o acervo de uma instituição. Instruções específicas 
para que cada instituição faça sua escolha encontram-se na 
Parte II, Informação em separado registro de coleção ou 
inserida no registro bibliográfico, e em cada campo.

Em cada formato apresentamos a enumeração dos elementos. 
Seguem-se descrições para o Líder, o Diretório e para cada 
campo de dados variáveis apresentados em ordem numérica das 
etiquetas dos campos.

Descrições detalhadas (MARC 21 - Full version) podem conter:

.designadores de conteúdo - nome e número dos designadores, 
repetitividade (R)/não repetitividade (NR);

.definição e âmbito de cada posição do caractere ou de cada 
campo - descreve o conteúdo, pertinência de uso e outras 
informações, tais como utilização de listas ou regras na 
formulação dos dados;

.indicações de uso dos designadores de conteúdo (indicadores e 
subcampos) - conteúdo e abrangência, apresentação em ordem 
alfabética/numérica, com exemplos, prioritariamente, de acordo 
com AACR2R 2002 e ISBD(S);
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.convenções - pontuações, espaçamento, constantes de exibição, 
geralmente ditadas por código de catalogação e sistema de 
cabeçalhos de assunto/tesauro. Quanto aos exemplos, mantivemos 
os existentes no MARC, até mesmo quando não apropriados a 
recursos contínuos, no intuito de clarear o uso dos elementos 
de dados; 

.histórico dos designadores de conteúdo - apresenta mudanças 
ocorridas. [Não incluídos neste trabalho]
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Documentos relacionados com o Formato MARC 21

O formato MARC 21 deve ser utilizado com normas e outros 
documentos padronizadores.

Documentos relacionados com o Formato MARC 21 para registros 
bibliográficos

Apêndices:

.Subcampos de controle (Appendix A - Control Subfields): 
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdcntf.html.

.Exemplos de registros nível completo (Appendix B – Full Level 
Record Examples): 
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/examples.html.

.Exemplos de registros nível mínimo (Appendix C – Minimal 
Level Record Examples):
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bdapndxc.html.

.Exemplos de registros com mais de uma escrita (Appendix D – 
Multiscript Records):
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdmulti.html.

.Lista alfabética de cabeçalhos ambíguos (Appendix E – 
Alfabetical List of Ambiguous Headings): 
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ambiguous-headings.html.

.Artigos iniciais definidos e indefinidos (Appendix F – 
Initial Definite and Indefinite Articles): 
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bdapndxf.html.
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.Mudanças no formato - atualização n°. 9 (out. 2008) (Appendix 
G – Format Changes for Update No. 9 (October 2008)):
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bdapndxg.html.

.Elementos de uso local ou obsoletos (Appendix H - 
Local/Obsolete Data Elements): 
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bdapndxh.html.

.Fontes dos códigos para instituições (Appendix I – 
Organization Code Sources): 
http://www.loc.gov/marc/organizations/org-search.php.

Padronizações MARC 21:

.Estrutura do registro MARC 21, conjunto de caracteres, 
formato de transferência de dados (MARC 21 Specifications for 
Record Structure, Character Sets, and Exchange Media): 

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

.Listagem de códigos MARC para países (MARC Code List for 
Countries): http://www.loc.gov/marc/countries/.

.Listagem de códigos MARC para áreas geográficas (MARC Code 
List for Geographic Areas): 

http://www.loc.gov/marc/geoareas/gacshome.html.

.Listagem de códigos MARC para línguas (MARC Code List for 
Languages): http://www.loc.gov/marc/languages/.

.Listagem de códigos MARC para instituições (MARC Code List 
for Organizations): 

http://www.loc.gov/marc/organizations/orgshome.html.
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.MARC 21 Concise Formats: http://www.loc.gov/marc/concise/.

.MARC 21 LITE Bibliographic Format: 
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/lite/.

.MARC 21 Format for Authority Data: 
http://www.loc.gov/marc/authority/ecadhome.html.

.MARC 21 Format for Classification Data: 
http://www.loc.gov/marc/classification/eccdhome.html.

.MARC 21 Format for Community Information: 
http://www.loc.gov/marc/community/eccihome.html.

.MARC 21 Format for Holdings Data: 
http://www.loc.gov/marc/holdings/echdhome.html.

.e outros, veja em: 
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bdintro.html.

Normas internacionais:

.Format for Information Exchange (ISO 2709) e Bibliographic 
Information Interchange (ANSI/NISO Z39.2) 

.Code for the Representation of Names of Countries and their 
Subdivisions: Part 2, Country subdivision code (ISO 3166-2) 

.International Standard Book Numbering (ISBN) (ISO 2108) 

.International Standard Music Number (ISMN) (ISO 10957) 

.International Standard Recording Code (ISRC) (ISO 3901) 
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.International Standard Serial Number (ISSN) (ISO 3297) (ANSI/
NISO Z39.9) 

.Representations of Dates and Times (ISO 8601) 

.Serial Item and Contribution Identifier (SICI) (ANSI/NISO 
Z39.56) 

.International Standard Technical Report Number (ISRN) (ISO 
10444) e Standard Technical Report Number and Description 
(ANSI/NISO Z39.23)

Normas da International Organization for Standardization 
(ISO), veja em: http://www.iso.org/iso/home.htm e, da National 
Information Standards Organization (NISO), em: 
http://www.niso.org/home.

INTRODUÇÃO GERAL

http://www.niso.org/home
http://www.niso.org/
http://www.niso.org/
http://www.iso.org/iso/home.htm
http://www.iso.org/
http://www.iso.org/


Documentos relacionados com o Formato MARC 21 para dados de 
coleção

Apêndices:

.Subcampos de controle (Appendix A - Control Subfields):     
http://www.loc.gov/marc/holdings/echdcntf.html.

.Exemplos de registros nível completo (Appendix B – Full Level 
Record Examples): 
http://www.loc.gov/marc/holdings/examples.html.

.Exemplos de registros com mais de uma escrita (Appendix C – 
Multiscript Records):
http://www.loc.gov/marc/holdings/echdmulti.html.

.Elementos de dados para informação de coleção - ANSI/NISO, 
ISO e MARC 21 (Appendix D – ANSI/NISO, ISO and MARC 21):
http://www.loc.gov/marc/holdings/hdapndxd.html.

.Glossário (Appendix E - Glossary):
http://www.loc.gov/marc/holdings/hdapndxe.html.

.Mudanças no formato - atualização n°. 9 (out. 2008) (Appendix 
F - Format Changes for Update No. 9 (October 2008): 
http://www.loc.gov/marc/holdings/hdapndxf.html.

.Fontes dos códigos para instituições (Appendix G - 
Organization Code Sources): 
http://www.loc.gov/marc/holdings/echdorg.html.
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Padronizações MARC 21:

.Estrutura do registro MARC 21, conjunto de caracteres, 
formato de transferência de dados (MARC 21 Specifications for 
Record Structure, Character Sets, and Exchange Media): 

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

.Listagem de códigos MARC para países (MARC Code List for 
Countries): http://www.loc.gov/marc/countries/.

.Listagem de códigos MARC para línguas (MARC Code List for 
Languages): http://www.loc.gov/marc/languages/.

.Listagem de códigos MARC para instituições (MARC Code List 
for Organizations): 

http://www.loc.gov/marc/organizations/orgshome.html.

.e outros, veja em: http://www.loc.gov/marc/.

Normas internacionais:

.Anglo-American Cataloguing Rules. Chicago: American Library 
Association [Fields 853-855; 866-868] 

.Format for Information Exchange (ISO 2709) e Bibliographic 
Information Interchange (ANSI/NISO Z39.2).

.Holdings Statements for Bibliographic Items (ANSI/NISO 
Z39.71).

.Holdings Statements for Non-Serial Items (ANSI/NISO Z39.57) 
[Substituída por ANSI/NISO Z39.71]
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.Holdings Statements-Summary Level (ISO 10324) 

.Representation of Dates and Times (ISO 8601) [Campo 005]

.Serial Holdings Statements (ANSI Z39.44) [Substituída por 
ANSI/NISO Z39.71] 

Para os outros formatos da família MARC 21 veja em: 
http://www.loc.gov/marc.
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PARTE I - FORMATO MARC 21 PARA DADOS BIBLIOGRÁFICOS

FORMATO BIBLIOGRÁFICO



FORMATO BIBLIOGRÁFICO



Introdução

O Formato MARC 21 para dados bibliográficos foi projetado para 
informações bibliográficas referentes aos seguintes tipos de 
material:

Tipo de material
Arquivo de computador
Livro
Mapa
Material misto
Material visual
Música
Recurso contínuo

.Arquivo de computador (Computer files-CF) – usado para 
software, dados numéricos, multimídia para computador e 
sistema ou serviço on-line. Outros tipos de recursos 
eletrônicos são codificados de acordo com seu aspecto mais 
significativo. Pode ser monográfico ou contínuo.

.Livro (Book-BK) – usado para material textual publicado, 
eletrônico, manuscrito e microfilmado que é por natureza 
monográfico.

.Mapa (Maps-MP) - usado para todos os tipos de material 
cartográfico, incluindo atlas, folha e globo publicados, 
eletrônico, manuscrito e microfilmado. Pode ser monográfico ou 
contínuo.
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.Material misto (Mixed materials-MX) – usado principalmente 
para arquivo e coleção de manuscritos de múltiplos tipos de 
material. Pode ser monográfico ou contínuo. Antes de 1994 era 
denominado material arquivístico e manuscrito (Archival and 
manuscript material-AM).

.Material visual (Visual materials-VM) – usado para mídia 
projetável ou não, gráfico bidimensional, artefato 
tridimensional ou objeto natural e kit. Pode ser monográfico 
ou contínuo.

.Música (Music-MU) - usado para música publicada, eletrônica, 
manuscrita e microfilmada, bem como para gravação sonora 
musical ou não. Pode ser monográfica ou contínua.

.Recurso contínuo (Continuing resources-CR) - usado para 
material textual publicado, eletrônico, manuscrito e 
microfilmado publicado em partes com um padrão recorrente (por 
ex., periódico, jornal, anuário). Antes de 2002 denominado 
como publicação seriada (Serials-SE).
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Tipos de registros bibliográficos

Os registros bibliográficos MARC 21 são diferenciados dos 
demais tipos de registros MARC 21 pelo código atribuído no 
Líder, posição 06 (Líder/Tipo de registro), que identifica os 
seguintes tipos de registros bibliográficos:

Tipos de registros bibliográficos
Arquivo de computador/recurso eletrônico
Artefato tridimensional ou objeto natural
Kit
Material cartográfico manuscrito
Material cartográfico publicado
Material misto
Material não projetável bidimensional
Material projetável bidimensional
Material textual manuscrito
Material textual publicado
Música manuscrita
Música publicada
Registro sonoro musical
Registro sonoro não musical

Observações:
Microformas, independentemente de serem originais ou 
reproduções, não são identificadas como um tipo especial de 
registro. O aspecto microforma é secundário para a 
identificação do tipo de material ao qual o item original 
pertence (por ex., livros).

Arquivos de computador podem ter este aspecto como secundário 
ou serem codificados como arquivo de computador para certas 
categorias de recursos eletrônicos.
Características de campos e subcampos de registros 
bibliográficos

Blocos de campos:
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0XX - Informações de controle, números de identificação e 
      classificação, etc.
1XX – Entradas principais
2XX – Títulos e parágrafo do título (título, edição, imprenta)
3XX – Descrição física, etc.
4XX – Série
5XX – Notas
6XX – Entradas de assuntos
7XX – Entradas secundárias (exceto assunto e série), e
      entradas relacionadas
8XX – Entradas secundárias de série, coleção (holdings), etc.
9XX – Reservados para implementação local

Nos blocos 1XX, 4XX, 6XX, 7XX e 8XX, certas designações de 
conteúdo paralelo são usualmente preservadas. Os seguintes 
significados, com algumas exceções, são dados aos dois últimos 
caracteres das etiquetas dos campos:

X00 – Nomes de pessoas
X10 – Nomes de instituições
X11 – Nomes de eventos
X30 – Títulos uniformes
X40 – Títulos bibliográficos
X50 - Termos tópicos
X51 – Nomes geográficos

Para X00, X10, X11 e X30, informações gerais comuns a todos 
são apresentadas em X00, X10, X11 e X30 – Campos de entradas – 
Informações gerais.
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Campos do Formato MARC 21 para dados bibliográficos [2008/out]

Identificados com “*”, campos não descritos por não serem, em 
princípio, utilizados para recursos contínuos e/ou no Brasil. 
Assim como alguns campos são apresentados apenas para este 
tipo de material (por ex., 008).

Líder
Diretório
00X – Campos de controle – Informações gerais
 001 – Número de controle
 003 – Número de controle - Instituição
 005 – Data e hora da última intervenção
 006 – Dados codificados do material adicional
 007 – Dados codificados do item - Descrição física – 
       Informações gerais
  007/00 – Dados codificados do item - Descrição física /
       Texto
 008 – Dados codificados do item – Informações diversas –
       Informações gerais
  008/00-39 – Dados codificados do item – Informações diversas
       / Recursos contínuos

01X-09X – Números e códigos – Informações gerais
*010 – Número de controle na Library of Congress
*013 – Controle de patente
 015 – Número em bibliografia nacional
 016 – Número de controle na agência bibliográfica nacional
 017 – Número de copirraite ou depósito legal
*018 – Número de copirraite para o artigo
 020 – ISBN
 022 - ISSN
*024 – Outros números padronizados ou códigos
*025 – Número de aquisição estrangeira
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*026 – Marca de identificação do item (fingerprint identifier) 
*027 – Número padrão de relatório técnico
*028 – Número do editor para música
 030 – Designação CODEN
*031 – Número do incipit musical
*032 – Número de registro postal
*033 – Data/hora e lugar de um acontecimento
*034 – Dado matemático codificado para item cartográfico
 035 – Número de controle no sistema
*036 – Número do estudo original para arquivo informatizado 
*037 – Fonte de aquisição
*038 – Licenciador do conteúdo do registro
 040 – Fonte da catalogação
 041 – Código de língua
*042 – Código de autenticação
 043 – Código de área geográfica
 044 – Código do país da empresa de publicação/produção
 045 – Código de período do conteúdo
 046 – Código de data especial
*047 – Código da forma de composição musical
*048 – Código do número de instrumentos e vozes
*050 – Número de chamada da Library of Congress
*051 – Informações da Library of Congress sobre sua coleção
 052 – Código de classificação geográfica
*055 – Números de classificação atribuídos no Canadá
*060 – Número de chamada da National Library of Medicine
*061 – Informação de cópia da National Library of Medicine
 066 – Conjunto de caracteres no registro
*070 – Número de chamada da National Agricultural Library
*071 – Informação de cópia da National Agricultural Library
*072 – Código de categoria de assunto
*074 – Número do item no GPO
 080 – Número da Classificação Decimal Universal
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 082 – Número da Classificação Decimal de Dewey
*083 – Número adicional da Classificação Decimal de Dewey
*084 – Outro sistema de classificação
*085 – Construção do número de classificação
*086 – Número de classificação de documento governamental
*088 – Número de relatório
 09X - Números locais

X00-X30 - Cabeçalhos – Informações gerais
 X00 – Nomes de pessoas – Informações gerais
 X10 – Nomes de instituições – Informações gerais
 X11 – Nomes de eventos – Informações gerais
 X30 – Títulos uniformes – Informações gerais

*1XX – Entrada principal – Informações gerais
 *100 – Entrada principal – Nome de pessoa
 *110 – Entrada principal – Nome de instituição
 *111 – Entrada principal – Nome de evento
 *130 – Entrada principal – Título uniforme

20X-24X – Títulos e títulos relacionados – Informações gerais
 210 – Título abreviado
 222 – Título chave
*240 – Título uniforme para uma obra
 242 – Título traduzido por instituição catalogadora
*243 – Título uniforme para várias obras
 245 – Título principal
 246 – Formas variantes do título
 247 – Títulos anteriores abrangidos
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25X-28X – Edição, imprenta, etc. – Informações gerais
 250 – Edição
*254 – Informação de apresentação musical
*255 – Dado matemático para item cartográfico
*256 – Características do arquivo de computador
*257 – País da empresa produtora de filme de arquivo
*258 – Dados de emissão filatélica
 260 – Área de publicação, distribuição, etc.
*263 – Data estimada de publicação
 270 – Endereço

3XX – Descrição física, etc. – Informações gerais
 300 – Descrição física
*306 – Tempo de duração/execução
*307 – Horário, etc.
 310 – Periodicidade corrente
 321 – Periodicidade anterior
 340 – Meio físico (suporte físico)
*342 – Referências geoespaciais
*343 – Coordenadas planas
*351 – Organização e arranjo dos materiais
*352 – Representação gráfica digital
*355 – Classificação de segurança
*357 – Controle do autor sobre disseminação
 362 – Designação sequencial e/ou cronológica
 363 – Designação sequencial e/ou cronológica identificada
*365 – Preço de comercialização
*366 – Informações comerciais

4XX – Série – Informações gerais
 490 – Série
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5XX – Notas – Informações gerais
 500 – Notas gerais
 501 – Nota - Com
*502 – Nota - Dissertação/tese
 504 – Nota - Bibliografia, etc.
 505 – Nota - Conteúdo (formatado)
 506 – Nota - Restrição ao acesso
*507 – Nota - Escala para material gráfico
*508 – Nota – Créditos de criação/produção
 510 – Nota - Citação/referência ao conteúdo
*511 – Nota - Participante/executor
 513 – Nota - Tipo de relatório e período coberto
*514 – Nota - Qualidade dos dados contidos no item
 515 – Nota - Peculiaridades da numeração
*516 – Nota - Tipo de arquivo ou dado de computador
*518 – Nota - Data/hora e lugar de um acontecimento
 520 – Nota - Resumo, etc.
 521 – Nota - Público alvo
 522 – Nota - Cobertura geográfica
*524 – Nota - Forma de citação preferida
 525 – Nota - Suplemento/edição especial
*526 – Nota - Programa de estudo
 530 – Nota - Disponibilidade de forma física adicional
 533 – Nota - Reprodução
 534 – Nota - Versão original
 535 – Nota - Localização dos originais/duplicatas
*536 – Nota - Financiamento/patrocinador
 538 – Nota – Informações técnicas/requisitos do sistema
 540 – Nota - Termos governando uso e reprodução
 541 – Nota - Fonte imediata de aquisição
*542 – Nota - Status de copirraite
 544 – Nota – Custódia de acervos/itens relacionados 
 545 – Nota – Dados biográficos ou históricos
 546 – Nota - Língua

FORMATO BIBLIOGRÁFICO Introdução



 547 – Nota - Informação complexa de título anterior
 550 – Nota – Informação sobre editores não comerciais
*552 – Nota – Informação sobre entidade/atributo
 555 – Nota – Índice cumulativo e instrumentos de recuperação
 556 – Nota – Documentação sobre conteúdo/uso
 561 – Nota – Histórico de procedência
 562 – Nota – Identificação de exemplar e versão
 563 – Nota - Encadernação
*565 – Nota – Características/variáveis de dossiês
*567 – Nota - Metodologia
 580 – Nota – Ligação complexa de entrada
 581 – Nota – Publicações sobre o item
 583 – Nota – Ação (Status de processamento)
*584 – Nota – Somatório e frequência de uso
*585 – Nota - Exposição
*586 – Nota – Premiação
 59X – Notas locais

6XX – Campos de Assunto – Informações gerais
 600 – Assunto – Nome de pessoa
 610 – Assunto – Nome de instituição
 611 – Assunto – Nome de evento
 630 – Assunto – Título uniforme
 648 – Assunto – Termo cronológico
 650 – Assunto - Termo tópico
 651 – Assunto – Nome geográfico
 653 – Termo de indexação – Termo não controlado
 654 – Assunto - Termo tópico facetado
 655 – Termo de indexação – Gênero/forma
 656 – Termo de indexação – Ocupação
 657 – Termo de indexação – Função
 658 – Termo de indexação – Objetivo curricular
 662 – Assunto - Hierarquia do nome geográfico
 69X - Assuntos locais
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70X–75X – Entradas secundárias – Informações gerais
 700 – Entrada secundária – Nome de pessoa
 710 – Entrada secundária – Nome de instituição
 711 – Entrada secundária – Nome de evento
 720 – Entrada secundária – Nome não controlado
 730 – Entrada secundária – Título uniforme
 740 – Entrada secundária – Título relacionado/analítico não
       controlado
 751 – Entrada secundária – Nome geográfico
 752 – Entrada secundária – Hierarquia do nome geográfico
 753 – Detalhes do sistema para acesso a arquivo de computador
 754 – Entrada secundária – Identificação taxonômica

76X-78X – Entradas relacionadas – Informações gerais
 760 – Entrada relacionada – Série principal
 762 – Entrada relacionada – Sub-série
 765 – Entrada relacionada – Língua original
 767 – Entrada relacionada - Tradução
 770 – Entrada relacionada – Suplemento/Edição especial
 772 – Entrada relacionada – Anfitrião do suplemento/edição
       especial
 773 – Entrada relacionada – Anfitrião de analítica
 774 – Entrada relacionada – Unidade constituinte
 775 – Entrada relacionada – Outra edição
 776 – Entrada relacionada – Forma física adicional
 777 – Entrada relacionada – Publicado com
 780 – Entrada relacionada – Título anterior
 785 – Entrada relacionada – Título posterior
 786 – Entrada relacionada – Fonte dos dados
 787 – Entrada relacionada – Relação não especificada
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800-83X – Entradas secundárias de séries – Informações gerais
 800 – Entrada secundária de série – Nome de pessoa
 810 – Entrada secundária de série – Nome de instituição
 811 – Entrada secundária de série – Nome de evento
 830 – Entrada secundária de série – Título uniforme

84X-88X – Coleção (Holdings), grafia alternativa, etc. – 
          Informações gerais
 850 – Instituição detentora de acervo
 880 – Escrita/representação gráfica alternativa
 882 – Substituição de registro bibliográfico
 883 - Nota - Fonte da descrição, etc.
 886 – Informação de campo MARC estrangeiro
 887 – Informação de campo não-MARC

*9XX - Reservados para implementação local

Apêndices
 Apêndice A – Subcampos de controle
 Apêndice B – Exemplos de registros - nível completo
*Apêndice C – Exemplos de registros - nível mínimo
*Apêndice D – Registros com mais de uma escrita
*Apêndice E – Lista alfabética de cabeçalhos ambíguos
*Apêndice F – Artigos iniciais definidos e indefinidos
*Apêndice G – Mudanças no formato - atualização n.9 (out.2008)
*Apêndice H – Elementos de uso local ou obsoletos
*Apêndice I – Fontes dos códigos para instituições
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LÍDER (NR)                                         [2007/out]

Campo de tamanho fixo que compreende as 24 primeiras posições 
(00-23) de cada registro e fornece informações para seu 
processamento.

Posições:
/00-04 Tamanho lógico do registro

/05    Status do registro
       a  aumento no nível de catalogação
       c  corrigido ou revisto
       d  deletado
       n  novo
       p  aumento no nível de catalogação decorrente de
          publicação

/06    Tipo de registro
       a  material textual publicado
       c  música publicada
       d  música manuscrita
       e  material cartográfico publicado
       f  material cartográfico manuscrito
       g  material projetável bidimensional
       i  registro sonoro não musical
       j  registro sonoro musical
       k  material não projetável bidimensional
       m  arquivo de computador/recurso eletrônico
       o  kit
       p  material misto
       r  artefato tridimensional e objeto natural
       t  material textual manuscrito
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/07    Nível bibliográfico
       a  parte componente de monografia
       b  parte componente de publicação seriada
       c  coleção
       d  subunidade
       i  recurso integrado
       m  monografia
       s  publicação seriada

/08   Tipo de controle
       #  nenhum tipo específico
       a  arquivo

/09    Esquema de codificação de caracteres
       #  MARC-8
       a  USC/Unicode

/10    Posições para indicadores

/11    Posições para subcampos

/12-16 Endereço do dado na Base

/17    Nível de catalogação
       #  completo
       1  completo, material não examinado
       2  incompleto, material não examinado
       3  abreviado
       4  nível padrão
       5  parcial/preliminar
       7  mínimo
       8  pré-publicação
       u  desconhecido
       z  não aplicável
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/18   Forma de catalogação descritiva
       #  não ISBD
       a  AACR2
       i  ISBD
       u  desconhecido

/19    Forma de descrição de recurso com várias partes
       #  não especificado ou não aplicável
       a  item múltiplo (conjunto)
       b  parte com título independente
       c  parte com título dependente

/20-22 Mapa da estrutura de cada entrada no Diretório

/23    Indefinida
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Indicações de uso:
/00-04 - Tamanho lógico do registro
Gerado pelo sistema.

/05 - Status do registro
Indica a relação do registro com o arquivo com propósitos de 
manutenção.

a - Aumento no nível de catalogação
A posição do Líder/17 foi alterada para um nível mais elevado. 
Indica um aumento no nível de catalogação; por ex., do nível 
“5” (parcial/preliminar) para o nível “#” (completo).

c - Corrigido ou revisto
Uma modificação no registro foi realizada, mas não interfere 
na codificação no Líder/17.

p - Aumento no nível de catalogação decorrente de publicação
Registro, que foi criado para item em pré-publicação, é 
incrementado a partir da publicação do item.
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/06 - Tipo de registro
Define as características e componentes do item. O termo 
“publicado” é usado para item impresso, microfilmado ou 
eletrônico.
Microformas, originais ou reproduções são codificadas pelo seu 
conteúdo. Arquivos de computador/recurso eletrônico são 
codificados como tal se atenderem as especificações indicadas 
a seguir; caso contrário, as características do conteúdo têm 
precedência.

Itens de vários tipos:
.o – Kit
Conjunto de peças. Item lançado como uma unidade; nenhum tipo 
de material predomina.

.p - Material misto
Item é uma coleção; nenhum tipo de material predomina. Dois ou 
mais tipos de material reunidos por ou sobre uma pessoa ou 
instituição.

.outros códigos
Item é uma coleção; um tipo de material predomina.

Itens de um único tipo:
.todos os códigos, exceto o “o” (kit) e “p” (material misto).

a - Material textual publicado
Em qualquer suporte.

i – Registro sonoro não musical
Por ex., fala.

FORMATO BIBLIOGRÁFICO LÍDER



g – Material projetável bidimensional
Usado para filme, gravação de vídeo (digital inclusive), 
diafilme, slides, transparências e outros materiais destinados 
a projeção.
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/07 - Nível bibliográfico
c - Coleção
Conjunto de itens em várias partes que não foram 
originariamente publicados, distribuídos ou produzidos em 
conjunto. O registro descreve unidades definidas por 
proveniência comum ou conveniência administrativa para a qual 
o registro é destinado como o mais abrangente no sistema.

d - Subunidade
Parte de coleção, especialmente uma unidade arquivística 
descrita coletivamente em outra parte do sistema. Contém 
campos que a descrevem como subunidade e dados que identificam 
o item/registro da coleção. Subunidades podem ser itens, 
folders, caixas, série arquivística, subconjuntos ou 
subcoleções.

i - Recurso integrado
Recurso bibliográfico que é adicionado ou alterado através de 
atualizações que não permanecem isoladas, mas são integradas 
ao todo. Podem ser finitos ou contínuos. São exemplos folhas 
soltas de atualização e páginas de atualização da Web. 

m - Monografia
Recurso bibliográfico que está completo em uma parte (por ex., 
uma monografia ou um manuscrito em uma única parte física) ou 
tem a intenção de completar-se em um número finito de partes 
(por ex., uma monografia em vários volumes).

s - Publicação seriada
Item bibliográfico publicado em sucessivas partes, normalmente 
designadas numérica ou cronologicamente, e determinado a ser 
publicado indefinidamente. Inclui jornais, revistas, 
periódicos eletrônicos, diretórios contínuos, relatórios 
anuais, séries monográficas, etc.
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/08 - Tipo de controle
a – Arquivo
Material descrito de acordo com regras arquivísticas que 
incidem sobre as relações entre os elementos contextuais e sua 
procedência.

/09 - Esquema de codificação de caracteres
Informações em MARC 21 Specifications for Record Structure, 
Character Sets, and Exchange Media, disponíveis em:
http://www.loc.gov/marc/specifications/spechome.html.

/10 - Posições para indicadores
O sistema gera o número “2”, que indica o número de posições 
usadas para os indicadores.

/11 - Posições para subcampos
O sistema gera o número “2”, que indica o número de posições 
usadas para cada código de subcampo.

/12-16 - Endereço do dado na Base
Gerado pelo sistema.
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/17 - Nível de catalogação
Indica o nível de informação bibliográfica e/ou codificação 
MARC. Alteração neste código gera alteração em Líder/05.

# - Completo
Registro MARC criado a partir de inspeção física do item. Para 
publicações seriadas, pelo menos um fascículo é inspecionado.

1 - Completo, material não examinado
Criado a partir de informação derivada do item (por ex., uma 
ficha catalográfica) sem inspeção do item físico. Usado 
principalmente em conversão retrospectiva de registros quando 
todas as informações (da ficha, por exemplo) são transcritas.

2 - Incompleto, material não examinado
Entre o nível mínimo e o máximo. Criado a partir de informação 
derivada do item (por ex., uma ficha catalográfica) sem 
inspeção do item físico. Usado principalmente em conversão 
retrospectiva de registros quando todos os pontos de acesso 
(da ficha, por exemplo) são transcritos, mas não todos os 
dados. Cabeçalhos de assuntos/autoridades podem não estar 
atualizados.

3 - Abreviado
Não atende as especificações do nível mínimo de catalogação. 
Os cabeçalhos podem estar padronizados.

4 - Nível padrão
Menos que completo, mas atende o núcleo das normas de 
exaustividade.

5 - Parcial/preliminar
Catalogação considerada pela agência criadora do registro como 
não concluída.
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7 - Mínimo
Cumpre as especificações mínimas estabelecidas pelo U.S. 
National Level Bibliographic Record e é considerado finalizado 
pela agência criadora do registro. National Level and Minimal 
Level Record Requirements, disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/nlr/.

/18 - Forma de catalogação descritiva
Codificação diretamente relacionada com 008/34.

# - Não ISBD
Por exemplo ALA, AACR1.

a - AACR2
Incluindo normas ISBD.

i - ISBD
Cabeçalhos em desacordo com AACR2.

/19 - Forma de descrição de recurso com várias partes
Especificação da forma de tratamento: se do conjunto, ou de 
cada uma das partes/unidades. A instituição deve normalizar.
Por ex., um registro para o Jornal do Brasil, outro para o 
suplemento Domingo, outro para JB ecológico; ou, por ex., 
registro criado para Acta cirúrgica brasileira. Suplemento / 
[Escola Paulista de Medicina]. – Vol. 1, [n.] 1 (1986)-
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/20-22 - Mapa da estrutura de cada entrada no Diretório
Definido pelo sistema:
 /20= “4” (tamanho do campo)
 /21= “5” (posição do caractere inicial)
 /22= “0” (implementação)

/23 - Indefinida
Contém “0” (zero).
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Convenções:
Elementos gerados, normalmente, pelo sistema: 
Líder/00-04 - Tamanho lógico do registro
Líder/05    - Status do registro
Líder/09    - Esquema de codificação de caracteres
Líder/10    - Posições para indicadores
Líder/11    - Posições para subcampos
Líder/12-16 - Endereço do dado na base
Líder/20-22 - Mapa da estrutura de cada entrada no diretório
Líder/23    - Indefinida

Outros elementos podem também ser estabelecidos pelo sistema, 
mas possuem condicionantes. Configuração específica pode ser 
acionada para campo/posições 008/18-34 como indicado a seguir:
 
CONDICIONANTES PARA CONFIGURAÇÃO CAMPO/POSIÇÕES 008/18-34
                   Nível Bibliográfico
       I       II         III
   Líder/06   +   Líder/07      008/18-34

a a, c, d, ou m  Livro
a b, i, ou s   Recurso contínuo
t - Livro
c, d, i, ou j - Música
e, ou f - Mapa
g, k, o, ou r - Material visual
m - Arquivo de computador
p - Material misto

Mais informações em Relationship of fields 006,007 and 008, 
disponível em: http://www.loc.goc/marc/formatintegration.html.
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Líder - Quadro esquemático

Tamanho lógico 
registro

Status 
reg.

Tipo 
reg.

Nível 
bibliogr.

Tipo 
controle

Esquema
codif.

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Sistema # #

Indica-
dores

Sub-
campos

Endereço do dado Nível 
cat.

Forma 
cat.

10 11 12 13 14 15 16 17 18
2 2 Sistema

Nível descrição 
item com partes

Mapa no Diretório Indefinida

19 20 21 22 23
450 0
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DIRETÓRIO  (NR)                                     [1997/fev]
 

Gerado pelo sistema. Os dados são definidos por suas posições. 
Não possui indicadores nem códigos de subcampos.

Posições:
/00-02   Etiqueta do campo
/03-06   Tamanho do campo 
/07-11   Posição do caractere inicial

O Diretório é um índice para o registro apresentando uma 
entrada para cada campo variável (de controle ou de dados) 
definido para o item. Cada entrada do Diretório possui 12 
posições de caracteres compondo-se da etiqueta do campo 
(Diretório/00-02), tamanho do campo (Diretório/03-06) e a 
posição do primeiro caractere (Diretório/07-11). No 
Líder/20-23 (Líder/Mapa da estrutura de cada entrada no 
Diretório) estão apresentadas as posições definidas: Líder/20= 
“4” e Líder/21= “5”. Não há identificação para as posições das 
etiquetas por serem sempre três. Informações mais detalhadas 
em MARC 21 Specifications for Record Structure, Character 
Sets, and Exchange Media, disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/specifications/spechome.html.
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00X - CAMPOS DE CONTROLE – INFORMAÇÕES GERAIS       [2003/out]

Campos que contêm dados de controle e informações codificadas 
que são utilizadas no processamento dos registros 
bibliográficos legíveis por máquina. São campos de tamanho 
fixo com posições definidas para específicos dados e elementos 
codificados. Não possuem indicadores nem subcampos.

001 – Número de controle
003 – Número de controle - Instituição
005 – Data e hora da última intervenção
006 – Dados codificados do material adicional
007 – Dados codificados do item – Descrição física -
      Informações gerais
008 – Dados codificados do item – Informações diversas – 
      Informações gerais
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CAMPO 001 – NÚMERO DE CONTROLE (NR)                 [2003/out]

Contém o número de controle que identifica o item atribuído 
pela instituição criadora, usuária ou distribuidora do 
registro. Se esta instituição é a agência bibliográfica 
nacional, este número será o mesmo indicado no campo 016 
(Número de controle na agência biliográfica nacional).

Por exemplo, o setor de recursos contínuos da Biblioteca 
Nacional do Brasil utiliza um número identificador de cada 
título na Instituição; este número, denominado BIN, consta de 
dez dígitos, sendo o último dígito verificador (o algoritmo do 
dígito verificador utiliza o Módulo 11, com pesos em 
progressão geométrica – base 3).

Recebendo um registro, uma instituição pode mover o número de 
controle existente no campo 001 para o campo 010 (Número de 
controle na Library of Congress); campo 016 (Número de 
controle na agência bibliográfica nacional); ou
campo 035 (Número de controle no sistema), conforme o caso, e 
colocar o seu próprio número de controle no campo 001 e seu 
código de instituição no campo 003 (Número de controle – 
Instituição).

Geração pelo sistema:
O campo 001 pode ser gerado pelo sistema.

Ex.:
.001    0000030015
 245 ## $a Jornal do Brasil.
.001    0000210048
 245 ## $a Domingo : $b revista do Jornal do Brasil.
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CAMPO 003 – NÚMERO DE CONTROLE – INSTITUIÇÃO (NR)   [2003/out]

Contém o código MARC da instituição cujo número de controle 
está presente no campo 001 (Número de controle). A fonte do 
código é o MARC Code List for Organizations, mantido pela 
Library of Congress, disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/organizations.

Geração pelo sistema:
O campo 003 é usualmente gerado pelo sistema.

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:
Quando a coleção é inserida em registro bibliográfico, este 
campo não é adicionalmente indicado.

Ex.:
.003    brrjbn
 [Onde brrjbn é o código da Biblioteca Nacional (Brasil).
 Obs: código obsoleto (jul 2007): blrjbn]

FORMATO BIBLIOGRÁFICO 001, 003

http://www.loc.gov/marc/organizations/org-search.php


CAMPO 005 – DATA E HORA DA ÚLTIMA INTERVENÇÃO (NR)  [1999/fev]

Contém 16 caracteres que informam data e hora da última 
intervenção ocorrida no registro.
Data e hora são registradas no formato aaaammddhhmmss.f, de 
acordo com a norma ISO 8601 – Representation of Dates and 
Times.

Geração pelo sistema:
O campo 005 é gerado pelo sistema.

Ex.:
.005    20081021153001.0
 [2008 outubro 21, 15:30:01]
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CAMPO 006 – DADOS CODIFICADOS DO MATERIAL ADICIONAL (R)
                                                    [2003/out]

Contém dezoito posições (006/00-17) que fornecem informações 
codificadas sobre aspectos específicos do item em catalogação 
que não podem ser indicadas no campo 008 (Dados codificados do 
item – Informações diversas).

Usado quando o item possui várias características (por ex., 
material impresso acompanhado de CD-ROM ou um mapa que é 
publicado periodicamente) e para indicar o aspecto periódico 
de recursos contínuos não textuais. Também usado para indicar 
as características dos arquivos de itens eletrônicos quando 
não codificados por este aspecto (Líder/06 diferente de “m” - 
arquivo de computador/recurso eletrônico). 

Os dados no campo 006, bem como os correspondentes dados do 
campo 008 (Dados codificados do item – Informações diversas), 
são potencialmente úteis para propósitos de recuperação e 
gestão de dados.
 
Exceto para o código “s” (recurso contínuo não impresso), os 
códigos em 006/00 correspondem aos do Líder/06 (Líder/Tipo de 
registro).

Para cada ocorrência do campo 006, os códigos definidos para 
006/01-17 serão os mesmos que os definidos no campo/posições 
correspondentes 008/18-34.

Correspondência
006/00 Forma do item
(exceto 006/00 = “s”)

Líder/06 Tipo de registro

006/01-17 008/18-34

                    Correspondência
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006/00  Forma do item  Configuração
 do 008/18-34 

a  material textual (em qualquer suporte) Livro
c  música publicada Música
d  música manuscrita Música
e  material cartográfico publicado Mapa
f  material cartográfico manuscrito Mapa
g  material projetável bidimensional Mat. visual
i  registro sonoro não musical Música
j  registro sonoro musical Música
k  material não projetável bidimensional Mat. visual
m  arquivo de computador/recurso
   eletrônico

Arq. comput

o  kit (2 ou mais tipos como único item) Mat. visual
p  material misto (2 ou mais tipos  
   reunidos por/sobre pessoa/instituição)

Mat. misto

r  artefatos tridimensionais e objetos Mat. visual
s  recurso contínuo não impresso Recurso contínuo
t  material textual manuscrito Livro
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Códigos para 006/01-17

Apresentamos aqui as posições/codificações para cada tipo de 
material com a finalidade de sinalizar as possibilidades de 
codificação. Quanto à codificação, apresentamos somente para a 
primeira posição do campo (006/00) por acreditarmos não ser 
frequente o detalhamento de materiais adicionais. A 
codificação completa encontra-se disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd006.html, e em 
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd008.html.

O campo possui estrutura de árvore, segundo a qual o código 
atribuído em 006/00 (006/forma do item) determina o elenco de 
elementos/posições seguintes.

ARQUIVO DE COMPUTADOR/RECURSO ELETRÔNICO
006/XX Posição Codificação
00 Forma do item m–arquivo de computador / 

  recurso eletrônico
01-04 Indefinidas
05 Público alvo
06-08 Indefinidas
09 Tipo do arquivo de 

computador
10 Indefinida
11 Publicação governamental
12-17 Indefinidas
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LIVRO
006/XX Posição Codificação
00 Forma do item a–material textual

t–material textual manuscrito
01-04 Ilustrações
05 Público alvo
06 Forma do item
07-10 Natureza do conteúdo
11 Publicação 

governamental
12 Publicação de evento
13 Coletânea de homenagens
14 Índice
15 Indefinida
16 Forma literária
17 Biografia

MAPA
006/XX Posição Codificação
00 Forma do item e–material cartográfico publicado

f-material cartográfico manuscrito
01-04 Relevo
05-06 Projeção
07 Indefinida
08 Tipo de material
09-10 Indefinidas
11 Publicação 

governamental
12 Forma do item
13 Indefinida
14 Índice
15 Indefinida
16-17 Características 

especiais
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MATERIAL MISTO
006/XX Posição Codificação
00 Forma do item p–material misto
01-05 Indefinidas
06 Forma do item
07-17 Indefinidas

MATERIAL VISUAL
006/XX Posição Codificação
00 Forma do item g–material projetável

k–material não projetável
  bidimensional
o-kit
r–artefato tridimensional/objeto
  natural

01-03 Tempo de duração
04 Indefinido
05 Público alvo
06-10 Indefinidos
11 Publicação 

governamental
12 Forma do item
13-15 Indefinidos
16 Tipo de material
17 Técnica
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MÚSICA
006/XX Posição Codificação
00 Forma do item c–música publicada

d–música manuscrita
i-registro sonoro não musical
j–registro sonoro musical

01-02 Forma de composição
03 Formato da música
04 Partes da música
05 Público alvo
06 Forma do item
07-12 Item complementar
13-14 Texto literário para 

registros sonoros
15 Indefinida
16 Transposição e arranjo
17 Indefinida
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RECURSO CONTÍNUO
006/XX Posição Codificação
00 Forma do item s-publicação seriada/

  recurso integrado
01 Periodicidade de publicação = 008/18
02 Regularidade de publicação = 008/19
03 Indefinida
04 Tipo de recurso contínuo = 008/21
05 Forma física do original = 008/22
06 Forma física do item = 008/23
07 Natureza do item = 008/24
08-10 Natureza do conteúdo = 008/25-27
11 Publicação governamental = 008/28
12 Publicação de evento = 008/29
13-15 Indefinidas
16 Alfabeto original ou

escrita do título
= 008/33

17 Entrada convencionada = 008/34

Indicações de uso:
Caractere cheio (| - sem tentativa de codificar) pode ser 
utilizado, exceto na posição 006/00.

. 
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CAMPO 007 – DADOS CODIFICADOS DO ITEM – DESCRIÇÃO FÍSICA – 
INFORMAÇÕES GERAIS (R)                              [2002/out]

Informações especiais, apresentadas de forma codificada, sobre 
características físicas do item.
As características físicas geralmente derivam de informações 
apresentadas em outros campos do registro MARC, especialmente 
do campo 300 (Descrição física); ou de algum campo 5XX 
(Notas).
O campo possui estrutura de árvore, segundo a qual o código 
atribuído em 007/00 (Categoria do material) determina o 
conjunto de elementos/posições seguintes.

O campo será repetitivo quando formatos físicos diferentes são 
cobertos pela mesma catalogação (e registro). Por ex.: um 
registro que descreve um videocassete disponível nos formatos 
U-matic, Beta, e VHS, possuirá três ocorrências do campo 007. 
O mesmo acontece quando se trata de diferentes categorias; por 
ex., um kit contendo um mapa, um cassete e um filme. Quando 
uma instituição escolhe não abrir mais de uma ocorrência para 
o campo, indicará em 007/00-01 “zm” (não especificada; 
múltiplas formas físicas).
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007/00  Categoria do material
Esta posição não admite preenchimento com caractere cheio (|).

007/00 Categoria do material
a  mapa
c  recurso eletrônico
d globo
f  material tátil
g  material projetável
h  microforma
k  material não projetável
m  filme
o  kit
q  música publicada
r  imagem de sensoriamento remoto
s  gravação sonora
t  texto
v  gravação em vídeo
z  não especificada

Indicações de uso:
a – Mapa
Usado para materiais cartográficos, exceto globos.

c - Recurso eletrônico
Item destinado a ser utilizado ou processado por computador.

d – Globo
Definido como modelo de um corpo celeste, retratado na 
superfície da esfera.

f - Material tátil
Definido como material destinado a ser lido ou interpretado 
pelo toque.

g - Material projetável
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Representação bidimensional destinada a ser projetada sem 
movimento por meio de um dispositivo ótico; por ex., diafilme, 
slide ou transparência.

h – Microforma
Termo genérico para qualquer mídia, transparente ou opaca, 
possuindo microimagens. Uma microimagem é uma unidade (por 
ex., uma página) de material textual, gráfico ou gerado por 
computador que é acondicionado em cartões (jaquetas), 
microfichas, microfilme, microcartão (micro-opaques), ou 
outros microformatos, e que é demasiado pequena para ser lida 
sem ampliação. Pode ser publicação original ou reprodução.

k - Material não projetável
Representação bidimensional opaca (por ex., impressão, 
fotocópia, desenho) ou transparente (por ex., uma fotografia 
negativa), não destinada a ser projetada para visualização.

m – Filme
Uma série de imagens estáticas, com ou sem som, sobre uma 
película, destinada a ser projetada em sucessão rápida para 
produzir efeito ótico de movimento.

o – Kit
Conjunto de peças. Mistura de vários componentes publicados 
como uma unidade e destinada principalmente para fins 
instrucionais. Nenhum componente é identificado como 
predominante. Dois ou mais tipos de material como um único 
item.
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q - Música publicada
Representações de trabalhos musicais (não executadas), em 
manifestações impressas ou digitalizadas. É frequentemente o 
meio de comunicação para o executante do modo de realizar a 
música.

r - Imagem de sensoriamento remoto
Imagem ou mapa produzidos por sensoriamento remoto.

s - Gravação sonora
Som gravado em qualquer suporte e que se pode reproduzir.

t – Texto
Material textual publicado ou manuscrito acessível a olho nu.

v - Gravação em vídeo
Registro de imagens visuais usualmente em movimento e com som, 
elaboradas para serem reproduzidas por uma televisão ou 
monitor de vídeo.

Apresentaremos a descrição física para material textual 
(007/00= “t”). Descrições físicas para as demais categorias 
devem ser pesquisadas em: 
http://  www.loc.gov/marc/bibliographic/bd007.html  .
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CAMPO 007 – DADOS CODIFICADOS DO ITEM - DESCRIÇÃO FÍSICA - 
TEXTO (R)                                           [1999/fev]

007/00  Categoria do material
Identifica o item fisicamente como texto, publicado ou 
manuscrito.

007/00 Categoria do material
t  texto

007/01  Designação específica do material
a  impressão regular
b  impressão ampliada
c  braile
d  texto em folhas soltas
u  não especificado
z  sem código específico
|  sem tentativa de codificar

Indicações de uso:
a - Impressão regular
Leitura a olho nu.
.007    ta

b - Impressão ampliada
Impressão em fonte extragrande para uso de deficientes 
visuais.

c – Braile
Símbolos representados por pontos em relevo, para uso de 
deficientes visuais.
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CAMPO 008 – DADOS CODIFICADOS DO ITEM – INFORMAÇÕES DIVERSAS – 
INFORMAÇÕES GERAIS (NR)                             [2008/out]

Contém 40 posições de caracteres que fornecem informações 
sobre o registro como um todo ou sobre aspectos específicos do 
item que está sendo catalogado. Esses dados podem ser usados 
para propósitos de recuperação e gerenciamento de dados.

As posições 008/00-17 e 008/35-39 são definidas igualmente 
para todos os tipos de material. As posições 008/18-34 são 
atribuídas de acordo com o tipo de material. Veja, em Líder, 
Quadro - Condicionantes para configuração campo/posições 
008/18-34.

Todas as posições definidas devem possuir um caractere, quer 
um código, quer um caractere cheio (|), que indica que nenhuma 
tentativa de codificar foi realizada. O uso do caractere cheio 
(|) não é aceito em 008/00-05 (Data de entrada no arquivo), e 
desencorajado em 008/07-10 (008/Data 1 - Data de início de 
publicação), 008/15-17 (008/Lugar de publicação, produção ou 
execução) e 008/23 (008/Forma física do item em 
processamento).

Para o processamento de reproduções/reimpressões, a 
instituição deve estabelecer se descreve o original ou a 
reprodução:

.Original  008 + 533
Quando opta por descrever o original: toda a catalogação é 
para o original - exceto 008/23 (008/Forma do item) para 
livros, materiais mistos, música e recursos contínuos e 008/33 
(008/Tipo de material) para materiais visuais - e informa em 
533 (Nota - Reprodução) os dados da reprodução.
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.Reprodução  008 + 534
Quando opta por descrever a reprodução: a codificação é para a 
reprodução, exceto quando específicas indicações de uso assim 
não recomendarem, e informa em 534 (Nota - Versão original) os 
dados do original.

Posições:
008/00-17  Todos os tipos de materiais
008/18-34  Tipo de material - Arquivo de computador
                            - Livro
                            - Mapa
                            - Música
                            – Material misto
                            - Material visual
                            - Recurso contínuo 
008/35-39  Todos os tipos de materiais

Apresentaremos as posições 008/18-34 para recursos contínuos.
As posições para os demais tipos de materiais devem ser 
pesquisadas em: 
http://  www.loc.gov/marc/bibliographic/bd008.html  .
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008/00-39 - Dados codificados do item - Informações diversas - 
Recursos contínuos

Posições:
/00-05  Data de entrada no arquivo                 [2007/out]

/06     Tipo de data/Status da publicação          [2007/out]
         |  sem tentativa de codificar
        *b  não há datas; envolve datas A.C.
         c  recurso contínuo corrente
         d  recurso contínuo encerrado
        *e  data detalhada (ano, mês, podendo incluir dia)
        *i  datas aplicáveis a uma coleção (inclusive dates of
            collection)
        *k  intervalo de anos aplicável à maior parte da
            coleção (range of years of bulk of collection)
        *m  múltiplas datas
        *n  desconhecida
        *p  distribuição/lançamento/edição e produção/gravação
        *q  questionável
        *r  reimpressão/reedição e original
        *s  única conhecida/provável
        *t  publicação/copirraite
         u  status desconhecido do recurso contínuo

       * posições não indicadas para recurso contínuo
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/07-10  Data 1 – Data início de publicação         [2007/out]
         0-9  dígitos da data
           u  data total ou parcialmente desconhecida
        ||||  sem tentativa de codificar
           #  não aplicável

/11-14  Data 2 - Data término de publicação        [2007/out]
         0-9  dígitos da data
           u  data total ou parcialmente desconhecida
        ||||  sem tentativa de codificar
           #  não aplicável

/15-17  Lugar de publicação, produção ou execução  [2007/out]
        xx#  local inexistente, desconhecido ou indeterminado
        vp#  vários locais
        aaa  código alfabético com 3 caracteres
        aa#  código alfabético com 2 caracteres
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/18     Periodicidade de publicação                [2003/out]
        #  não determinada
        |  sem tentativa de codificar
        a  anual
        b  bimestral
        c  bissemanal
        d  diário
        e  quinzenal
        f  semestral/bianual
        g  bienal
        h  trienal
        i  trissemanal
        j  trimensal
        k  atualização contínua
        m  mensal
        q  trimestral
        s  semimensal/bimensal
        t  quadrimestral
        u  desconhecida
        w  semanal
        z  sem código específico

/19     Regularidade de publicação                 [2003/out]
        |  sem tentativa de codificar
        n  irregular normalizado
        r  regular
        u  desconhecida
        x  completamente irregular
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/20     Indefinida                                 [2003/out]

/21     Tipo de recurso contínuo                   [2003/out]
        |  sem tentativa de codificar
        #  nenhum código específico
        d  banco de dados corrente
        l  atualização em folhas soltas
        m  monografia seriada
        n  jornal
        p  periódico
        w  web site corrente

/22     Forma física do original                   [2003/out]
        |  sem tentativa de codificar
        #  nenhum código específico
        a  microfilme
        b  microficha
        c  microficha opaca
        d  impressão ampliada
        e  formato de jornal
        f  braile
        s  eletrônica

/23     Forma física do item em processamento      [2003/out]
        |  sem tentativa de codificar
        #  nenhum código específico
        a  microfilme
        b  microficha
        c  microficha opaca
        d  impressão ampliada
        f  braile
        r  reprodução
        s  eletrônica
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/24     Natureza do item                           [2008/out]
        |  sem tentativa de codificar
        #  natureza não especificada
        a  resumos/sumários de outras publicações 
           (abstracts/summaries)
        b  bibliografia
        c  catálogo
        d  dicionário/glossário/dicionário geográfico
        e  enciclopédia/tratamento enciclopédico
        f  manual (handbooks)
        g  artigo legal (legal articles)
        h  biografia/dicionário biográfico
        i  índice
        k  discografia/bibliografia de registros sonoros
        l  legislação
        m  tese
        n  revisão de literatura (surveys of literature in a
           subject area)
        o  recensão (crítica) (reviews)
        p  texto programado
        q  filmografia/bibliografia de imagens em movimento
        r  diretório/guia/indicador
        s  estatística
        t  relatório técnico
        u  norma/especificação
        v  casos legais e notas de casos (law reports and 
           digests)
        w  relatório de legislação e jurisprudência (law 
           reports and digests)
        y  anuário (yearbooks)
        z  tratado
        5  calendário (calendars)
        6  história em quadrinhos (comics/graphic novels)
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/25-27  Natureza do conteúdo                       [2008/out]
        |  sem tentativa de codificar
        #  natureza não especificada
        a  resumos/sumários de outras publicações 
           (abstracts/summaries)
        b  bibliografia
        c  catálogo
        d  dicionário/glossário/dicionário geográfico
        e  enciclopédia/tratamento enciclopédico
        f  manual (handbooks)
        g  artigo legal (legal articles)
        h  biografia/dicionário biográfico
        i  índice
        k  discografia/bibliografia de registros sonoros
        l  legislação
        m  tese
        n  revisão de literatura (surveys of literature in a
           subject area)
        o  recensão (crítica) (reviews)
        p  texto programado
        q  filmografia/bibliografia de imagens em movimento
        r  diretório/guia/indicador
        s  estatística
        t  relatório técnico
        u  norma/especificação
        v  casos legais e notas de casos (law reports and 
           digests)
        w  relatório de legislação e jurisprudência (law 
           reports and digests)
        y  anuário (yearbooks)
        z  tratado
        5  calendário (calendars)
        6  história em quadrinhos (comics/graphic novels)
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/28     Publicação governamental                   [2003/out]
        |  sem tentativa de codificar
        #  não é publicação governamental
        a  membros autônomos/semiautônomos de uma federação
        c  multilocal
        f  federal/nacional
        i  intergovernamental/internacional
        l  local
        m  multiestadual
        o  publicação governamental de nível indeterminado
        s  estado, província, território, jurisdição, etc.
        u  desconhecido se é publicação governamental
        z  sem código específico

/29     Publicação de evento                       [2003/out]
        |  sem tentativa de codificar
        0  não é publicação de evento
        1  publicação de evento

/30-32  Indefinidas                                [2003/out]
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/33     Alfabeto original ou escrita do título     [2003/out]
        |  sem tentativa de codificar
        #   alfabeto/escrita indeterminados, sem título chave
        a  romano básico
        b  romano estendido
        c  cirílico
        d  japonês
        e  chinês
        f  árabe
        g  grego
        h  hebraico
        i  tailandês
        j  devanagari
        k  coreano
        l  tamil
        u  desconhecido
        z  sem código específico

/34     Entrada convencionada                      [2003/out]
        |  sem tentativa de codificar
        0  entrada sucessiva
        1  entrada mais recente
        2  entrada integrada

/35-37  Língua                                     [2007/out]
        |||  sem tentativa de identificar idioma predominante
             ou codificado no campo 041 (Código de língua)
        ###  informação não fornecida 
        zxx  conteúdo não linguístico
        mul  múltiplos idiomas
        sgn  linguagem dos sinais
        und  indeterminado
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38     Informação do item modificada              [2007/out]
        #  não modificado
        |  sem tentativa de codificar
        d  informações omitidas
        o  completamente romanizado/ficha romanizada
        r  completamente romanizado/ficha na escrita do item
        s  reduzido
        x  omissão de caracteres

/39     Fonte da catalogação                       [2007/out]
        |  sem tentativa de codificar
        #  agência bibliográfica nacional
        c  participante de rede de catalogação cooperativa
        d  fonte independente
        u  desconhecida
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Indicações de uso:
/00-05 - Data de entrada no arquivo                 [2007/out]
Gerado pelo sistema no formato: aammdd.

/06 - Tipo de data/Status da publicação             [2007/out]
Assinala o tipo de data/status de publicação apresentado nas 
posições 008/07-10 e 008/11-14. Para recursos contínuos indica 
também o status da publicação. Derivada de informações 
contidas nos campos 260 (Área de publicação, distribuição, 
etc.), 362 (Designação sequencial e/ou cronológica) e/ou 
campos de notas (5XX).

Reimpressões e reproduções apresentadas no corpo do registro 
são aqui definidas pelos originais.

Caracteres utilizáveis:
As datas são representadas por quatro caracteres.
Quando parte da data é desconhecida, os caracteres faltosos 
são representados por respectivas ocorrências do caractere “u” 
(por ex., “19?” é representada por “19uu”).
Se a data é totalmente desconhecida, pode-se inferir o milênio 
(por ex., “1uuu”).
Para o primeiro milênio do período Antes de Cristo, a data é 
justificada à direita e posições não utilizadas contêm  “0” 
(zero) (por ex., “946 DC” é representado por “0946”). 
Quando a primeira ou a segunda data não se aplicam, usa-se 
“####” (brancos). [Não ocorre em recursos contínuos]
Para recursos contínuos correntes, a segunda data (008/11-14) 
deve conter “9999”, indicando ano ainda não disponível.
O uso do caractere “|” (cheio) pode ser utilizado em 
008/07-14, mas é desaconselhado em 008/07-10.

Para recursos contínuos, se aplicam os códigos “c”, “d” ou 
“u”.
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c - Recurso contínuo corrente
Definido como item do qual um fascículo tem sido recebido nos 
últimos três anos.
.008/06       c
 008/07-10    1984
 008/11-14    ####
 260       ## $a New York : $b Xerox Films, $c 1984-
.008/06     c
 008/07-10    1953
 008/11-14    9999
 260       ## $a Chicago : $b University of Chicago Press,
 362       1# $a Began with vol. for 1953.
.008/06       c
 008/07-10    195u
 008/11-14    9999
 500       ## $a Description based on: Vol. 2, no. 2 (Feb.
              1956).
 [Data do início da publicação é desconhecida]
.008/06        c
 008/07-10     19uu
 008/11-14     9999
 260        ## $a New York : $b Wiley Interscience
 500        ## $a Description based on: 1981.
 [Data do início da publicação é desconhecida mas pode ser
 estimada]
.008/06        c
 008/07-10     1uuu
 008/11-14     9999
 260        ## $a New York : $b Doubleday
 500        ## $a Description based on: 1901.
 [Data do início da publicação é desconhecida e não pode ser 
 estimada]
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d - Recurso contínuo encerrado
Novos fascículos de um recurso contínuo deixaram de ser 
publicados, ou uma mudança no título ou no responsável, 
configurando um novo título (entrada sucessiva), gera a 
criação de um novo registro.
Quando um novo título substitui um anteriormente existente, o 
título anterior é considerado encerrado e como tal codificado.
Um título é considerado encerrado quando há provas claras 
desta condição. Normalmente, um período de mais de três anos 
sem evidências de continuidade da publicação constitui-se em 
prova.
.008/06       d
 008/07-10    1928
 008/11-14    1941
 260       ## $a Berlin : $b VZG, $c 1928-1941.
 362       0# $a Vol. 1, no. 1 (Feb. 1928)-v. 14, no. 2 (Feb. 
              1941). 
.008/06       d
 008/07-10    1uuu
 008/11-14    1958
 260       ## $a New York : 
              $b American Statistical Association, $c  -1959.
 362       0# $a  -1958.
.008/06       d
 008/07-10    19uu
 008/11-14    1929
 260       ## $a Boston : $b The Society, $c  -1929.
 [Data de início é desconhecida, mas pode ser estimada]
.008/06       d
 008/07-10    1945
 008/11-14    19uu
 260       ## $a Chicago : $b The Association, $c 1945-
 515       ## $a No more published?
 [Data de término é desconhecida, mas pode ser estimada]
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u - Status desconhecido do recurso contínuo
Quando não há indicação clara de que a publicação do item 
tenha cessado. A posição 008/07-10 contém a data de início da 
publicação; e 008/11-14 contém os caracteres “uuuu”, uma vez 
que nenhuma data de término é conhecida.
.008/06       u
 008/07-10    1948
 008/11-14    uuuu
 362       0# $a 1948-
.008/06       u
 008/07-10    19uu
 008/11-14    uuuu
 500       ## $a Description based on: 1983.
.008/06       u
 008/07-10    1uuu
 008/11-14    uuuu
 [Não existem informações] 

/07-10 - Data 1 – Data início de publicação         [2007/out] 
A determinação da data para esta posição é feita a partir da 
escolha do tipo de data de publicação especificado na posição 
008/06. As informações são representadas por quatro dígitos e, 
quando algum ausente, representá-lo por “u” (desconhecido).

/11-14 - Data 2 - Data término de publicação        [2007/out]
A determinação da data para esta posição é feita a partir da 
escolha do tipo de data de publicação especificado na posição 
06. As informações são representadas por quatro dígitos e, 
quando algum ausente, representá-lo por “u” (desconhecido).
Para recursos contínuos correntes, estas posições devem conter 
“9999” indicando ano ainda não disponível.
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/15-17 - Lugar de publicação, produção ou execução   2007/out]
Código de dois ou três caracteres que indica o país de 
publicação. A fonte dos códigos é a MARC Code List for 
Countries, mantida pela Library of Congress, disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/countries.
A informação é retirada do campo 260 (Área de publicação, 
distribuição, etc.). Quando mencionados dois ou mais lugares 
de publicação, indicar aqui apenas o código para o primeiro 
lugar citado. O campo 044 (Código do país da empresa de 
publicação/produção) é preenchido quando mais de um país se 
aplica ao item. O código do país referente ao lugar citado no 
primeiro subcampo $a do campo 044 é colocado em 008-15/17.
Códigos de dois caracteres são alinhados à esquerda e a 
posição vaga é completada com “#” (branco).
Para publicações seriadas e recursos integrados, o código de 
país reflete o lugar de publicação do último número, parte ou 
iteração.
Ao atualizar dados de local no registro, este código também 
deve ser atualizado.
Para reproduções, codificar o local da reprodução e não do 
original, porque no campo 260 (Área de publicação, 
distribuição, etc.) colocamos os dados da reprodução.
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/18 - Periodicidade de publicação                   [2003/out]
Contém um caractere que representa a periodicidade de 
publicação. É usado quando:
o Líder/06 (Líder/Tipo de registro) contém “a” (material 
textual) e o Líder/07 (Líder/Nível bibliográfico) contém “i” 
(recurso integrado) ou “s” (publicação seriada).
É usado em conjunto com 008/19 (008/Regularidade). Baseia-se 
na informação contida no campo 310 (Periodicidade corrente).
Itens que são publicados segundo uma determinada periodicidade 
(e regularidade) mas cumulativamente em outra são codificados 
sem levar em conta estas cumulações.

A periodicidade (e regularidade) de reimpressões e reproduções 
são indicadas por estas e não pela periodicidade (e 
regularidade) dos itens originais.
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008/18    Periodicidade
      

Número de vezes 
por ...

Números 
por ano

# não determinada
| sem tentativa de 

codificar
a anual 1 x por ano 1
b bimestral Cada 2 meses 6 a 8
c bissemanal 2 x por semana 104/105
d diário 1 ou 2 x ao dia

Inclui edições casadas
365

e quinzenal Cada 2 semanas 26/28
f semestral/bianual Cada 6 meses

 2 x por ano
2

g bienal Cada 2 anos -
h trienal Cada 3 anos -
i trissemanal 3 x por semana
j trimensal 3 x por mês
k atualização 

contínua
m mensal 1 x por mês 9 a 12
q trimestral Cada 3 meses 4
s semimensal/bimensal 2 x por mês 24
t quadrimestral Cada 4 meses 3
u desconhecida
w semanal 1 x por semana 52
z sem código 

específico
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# - Não determinada
Usado quando irregular.
.008/18  #
 008/19  x
 310     ## $a Irregular

u - Desconhecida
Quando não se conseguiu identificar a periodicidade.

z – Sem código específico
Quando nenhum dos outros códigos é apropriado.

b – Bimestral
.008/18  b
 008/19  r
 310     ## $a Bimensal, último n°. é cumulativo para o ano
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/19 - Regularidade de publicação                    [2003/out]
Contém um caractere que representa a regularidade do item. 
Usado em conjunto com 008/18 (008/Periodicidade). Baseia-se na 
informação contida no campo 310 (Periodicidade corrente). 
          
n - Irregular normalizado
Quando um padrão é mantido.
.008/18  m
 008/19  n
 310     ## $a Mensal (exceto jul. e ago.)
.008/18  m
 008/19  n
 310     ## $a Mensal (Nov.-dez. edições casadas)
.008/18  b
 008/19  n
 310     ## $a Bimensal, com acumulação anual.

r – Regular
Quando o editor mantém sua intenção de periodicidade. 
Eventuais variações decorrentes de dificuldades de publicação 
não são consideradas aqui, mas informadas no campo 515 (Nota - 
Peculiaridades da numeração).

u – Desconhecida
Quando 008/18= “u”, 008/19= “u”, e não existe 310 
(Periodicidade corrente).

x – Completamente irregular
Usado quando a intenção é ser irregular (008/18= “#”), ou 
quando a periodicidade no campo 310 (Periodicidade corrente) é 
expressa em números por ano.
.008/18  q
 008/19  x
 310     ## $a Cinco números ao ano
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/20 - Indefinida                                   [2003/out]
Contém “#” (branco).

/21 - Tipo de recurso contínuo                      [2003/out]
O tipo de recurso contínuo é representado por um caractere, de 
acordo com as definições abaixo:

# - Nenhum código específico
Também usado para livros do ano e relatórios anuais.

d – Banco de dados corrente
Coleção de dados logicamente interligados estocados em um ou 
mais arquivos computadorizados, normalmente criados e 
administrados por um sistema de gestão de dados.
.008/21  d
 245     00 $a MEDLINE $h [recurso eletrônico]

l – Atualização em folhas soltas
Recurso bibliográfico que consiste em um volume base que é 
atualizado por folhas soltas inseridas, removidas e/ou 
substituídas.

m – Monografia seriada
Usado para qualquer título que seja uma série, 
independentemente do seu tratamento. Uma monografia seriada se 
constitui de um conjunto de itens analisáveis (ou seja, cada 
item possui um título distinto) que se relacionam por um 
título coletivo. Pode ou não ser numerada.
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n – Jornal
Destinado a ser, essencialmente, fonte primária de informação 
escrita sobre acontecimentos correntes de interesse público, 
de âmbito quer local, nacional e/ou internacional. Contém um 
vasto leque de notícias sobre todos os assuntos e atividades e 
não está limitado a um determinado assunto. Pode incluir, mas 
não prioritariamente, artigos literários ou outros assuntos 
como publicidade, avisos legais, estatísticas vitais e 
ilustrações.
.008/21  n
 245     00 $a Jornal do Brasil

p - Periódico
Diferentes artigos, contos, outros escritos, etc. que 
geralmente são publicados ou distribuídos com periodicidade 
mais frequente que anual.
.008/21  p
 245     00 $a Carta capital

w – Web site corrente
Web site que é atualizado mas não se enquadra em nenhum dos 
outros códigos.
.008/21  w
 245     00 $a www.previdenciasocial.gov.br
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/22 - Forma física do original                      [2003/out]
Indica a forma material com o qual o item original foi 
publicado.
Nos casos em que o recurso contínuo é publicado 
simultaneamente em mais de uma forma, ou que é difícil 
determinar a forma originalmente publicada, o primeiro item 
recebido ou inscrito na base de dados é considerado a forma 
física original. 
Para o processamento de reproduções/reimpressões, veja 
informações no início deste campo.

d – Impressão ampliada
Impressão com fonte em tamanho grande.

e – Formato de jornal
Item em formato de jornal, parecido com um jornal.

s – Eletrônica
Indica item que é destinado a ser manipulado por um 
computador. Pode ser através de acesso direto ou remoto, em 
alguns casos exigindo a utilização de dispositivos periféricos 
(por ex., leitor de CD-ROM). Não utilizado para item que não 
requer uso de computador (por ex., disco compacto de música, 
videodiscos).

/23 - Forma física do item em processamento         [2003/out]
Indica a forma material com o qual o item que está sendo 
processado foi publicado.
Para o processamento de reproduções/reimpressões, veja 
informações no início deste campo.

r – Reprodução
Refere-se a reprodução legível a olho nu, como uma fotografia, 
um fac-símile.
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/24 - Natureza do item                               2008/out]
Utilizado para especificar que tipo de publicação o item é em 
oposição ao que o item contém. 
Indica a natureza do item se ele consiste totalmente de um 
certo tipo de material. Se o item consiste de mais de um tipo 
de material, os tipos são indicados em 008/25-27 (Natureza do 
conteúdo) e 008/24 conterá “#” (branco).

d – Dicionário, glossário, dicionário geográfico
Concordância é codificada como “i” (índice). Dicionário 
biográfico é codificado como “h” (biografia).

g - Artigo legal (legal articles)
Artigo substancial sobre tema jurídico, tais como os 
publicados em escolas de direito.

h – Biografia, dicionário biográfico
Genealogia não é codificada como biografia e sim como “f” 
(manual) ou “r” (diretório/guia/indicador).
 
i – Índice
Índice para outro material que não o próprio.

l – Legislação
Texto total ou parcialmente emanado de órgãos legislativos ou 
texto de regras e regulamentos emitido por agências 
administrativas ou executivas.
Também usado quando um trabalho consiste de texto de regras e 
regulamentos emitidos por agências administrativas ou 
executivas.

m – Tese
Trabalho criado para obtenção de grau ou certificado 
acadêmico.
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n - Revisão de literatura (surveys of literature in a subject 
area)
Fonte que resume o que foi publicado sobre um assunto. 
Geralmente possui uma lista de referências no corpo do 
trabalho ou como uma bibliografia.

r - Diretório, guia, indicador
Diretório ou registro de pessoas ou empresas. Dicionário 
biográfico é codificado como “h” (biografia).

s – Estatística
Coletânea de dados estatísticos sobre um assunto. Não usado 
para trabalhos sobre metodologia.

t - Relatório técnico
Trabalho resultante de investigação científica ou 
desenvolvimento técnico, teste ou avaliação apresentados de 
uma forma adequada para disseminação à comunidade técnica.

u - Norma, especificação
Norma nacional, internacional ou industrial ou uma 
especificação para um processo ou serviço. 

v - Casos legais e notas de casos (law reports and digests)
Comentários sobre casos já decididos ou ainda pendentes nos 
tribunais ou agências administrativas.

w - Relatório de legislação e jurisprudência (law reports and 
digests)
Texto de decisões de tribunais ou agências administrativas. 
Também usado para resumos de tais decisões.
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y - Anuário (yearbooks)
Publicação de referência publicada uma vez por ano ou menos. 
Contém artigos sobre acontecimentos do período sobre um 
determinado assunto. Não inclui relatórios anuais de 
instituições.

z – Tratado
Tratado ou acordo estabelecidos entre duas ou mais partes.

5 - Calendário (calendars)
Publicação ordenada pelos meses/dias. Pode ser calendário 
acadêmico ou almanaque, calendário publicado por organismos, 
tais como organizações trabalhistas, associações de 
bibliotecas, etc. 

6 - História em quadrinhos (comics/graphic novels)
Arte sequencial na qual a história (real ou fictícia) é 
contada principalmente através de um conjunto de imagens 
(normalmente múltiplos painéis por página). Quando ocorre o 
texto, narrativo ou diálogo, é integrado às imagens para 
contar a história.
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/25-27 - Natureza do conteúdo                        2008/out]
Quando uma significativa parte do item contém até três tipos 
de material. Se mais de três tipos se aplicam ao item, os mais 
significativos são selecionados. Se apenas um código se 
aplica, codifique em 008/24 (008/Natureza do item).
São indicados em ordem alfabética, justificados à esquerda, e 
posição não usada é preenchida com “#” (branco).
Informação, normalmente, derivada de outras áreas do registro 
bibliográfico (245 - Título principal, 5XX - Notas ou 6XX - 
Campos de assunto).

Apresentamos aqui apenas as particularidades existentes entre 
estas posições (008/25-27) e a 008/24.

c – Catálogo
Usado, quando apropriado, junto com “b” , “k” ou “q”.

n – Revisão de literatura
Quando o código “n” é utilizado não se usa o código “b” 
(bibliografia), pois esta está incluída na definição do código 
“n”.

Ex.:
.008/24 #
 008/25-25 b##
 504       ## $a Inclui bibliografia
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/28 - Publicação governamental                       2003/out]
Indica que a publicação que está sendo processada é publicada, 
produzida ou distribuída por agência governamental 
internacional, nacional, estadual, municipal ou qualquer 
unidade subordinada.
Na dúvida considere como publicação governamental.

.Países socialistas – Objetivando dar utilidade a este 
elemento, considere como publicações emanadas de órgãos 
governamentais somente quando assim o forem se em países não 
socialistas.

.Dois níveis – Quando publicado ou produzido em conjunto por 
entidades governamentais de níveis diferentes, indique o nível 
mais elevado.

.Publicações acadêmicas e imprensa universitária – Considerar 
governamentais se criadas ou controladas por um governo.

a - Membros autônomos/semiautônomos de uma federação
Publicado ou produzido por ou para um elemento de um governo 
autônomo ou semiautônomo componente de um país; ex., União 
Soviética, Iugoslávia.
.008/28  a
 110     1# $a Sabah

c – Multilocal
Publicado ou produzido por ou para uma combinação de 
jurisdições regionais abaixo do nível estadual.
.008/28  c
 110     2# $a Région parisienne (France)
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f - Federal/nacional
Publicado ou produzido por ou para um governo federal ou órgão 
nacional; por ex., uma nação soberana, como o Canadá. Usado 
para os governos da Inglaterra, País de Gales, Escócia e 
Irlanda do Norte. Também utilizado para as tribos indígenas 
americanas.
.008/28  f

i - Intergovernamental/internacional
Publicado ou produzido por ou para um organismo 
intergovernamental ou internacional.
.008/28  i
 110     2# $a World Health Organization

l – Local
Publicado ou produzido por ou para um governo local como uma 
cidade, um município, uma vila, etc.
.008/28  l

m – Multiestadual
Publicado ou produzido por ou para uma combinação regional de 
jurisdições no nível estadual, provincial, territorial, etc.
.008/28  m

o - Publicação governamental de nível indeterminado
Publicado ou produzido por ou para um governo, caso o nível 
jurisdicional do órgão não possa ser determinado.
.008/28  o

s - Estado, província, território, dependente, etc.
Nível de competência estadual, provincial, territorial, etc.
.008/28  s
 110     1# $a Wisconsin. $b Commissioners of Fisheries
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u - Desconhecido se é publicação governamental
Desconhecido se o item é ou não publicado ou produzido por ou 
para uma agência governamental.

z – Sem código específico
Nenhum dos outros códigos é adequado.

/29 - Publicação de evento                           2003/out]
Anais, relatórios ou sumários de uma conferência.

Não são considerados publicações de eventos:
.trabalhos compostos de ou baseados em um único documento
.audiências dos órgãos legislativos
.cursos ministrados em uma escola (exceto quando a entrada 
principal é pela reunião)

São considerados publicações de eventos:
.anais, incluindo coleções parciais ou não de documentos (ou 
de contribuições, redações, etc., que são baseadas neles) 
apresentados em uma conferência ou reunião
.uma coletânea parcial, definida como um trabalho contendo 
dois ou mais documentos (ou de contribuições, redações, etc., 
que são baseadas neles) apresentada em uma conferência ou 
reunião
.uma coletânea da pré-publicação dos anais

/30-32 - Indefinidas                                 2003/out]
Contém branco (#) ou caractere cheio (|).
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/33 - Alfabeto original ou escrita do título        [2003/out]
Indica o alfabeto original ou língua da escrita do título na 
qual é baseado o Título chave (Campo 222). O preenchimento é 
obrigatório para participantes da rede ISSN.
Se o Título chave não está presente, este código é indicado 
através do Título principal (Campo 245).
Se a língua utilizada possui diacríticos, mesmo que o título 
não os possua, indique “b” (romano estendido).

a - Romano básico
Não inclui diacríticos ou caracteres especiais.

b - Romano estendido
Inclui diacríticos e caracteres especiais.

d – Japonês
Não possui alfabeto. Utiliza dois silabários (Hiragana e 
Katakana) e caracteres ideográficos chineses.

e – Chinês
Não possui alfabeto. Utiliza caracteres ideográficos.

k – Coreano
Utiliza alfabeto fonético e caracteres sino-coreanos.

z – Sem código específico
Nenhum dos outros códigos definidos é apropriado.
Também é usado quando o título possui palavras em mais de um 
alfabeto ou escrita. Exemplos são encontrados em títulos 
paralelos.
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/34 - Entrada convencionada                          2003/out]
Indica o padrão de catalogação.

Campos relacionados:
Líder/18 (Líder/Forma de catalogação descritiva);
Líder/19 (Líder/Forma de descrição de recurso com várias 
partes). 

0 - Entrada sucessiva
Um novo registro bibliográfico é criado cada vez que:
a) há mudanças significativas no Título principal (Campo 245); 
ou
b) muda o qualificador do Título chave (Campo 222, subcampo 
$b).

Os títulos anteriores ou posteriores são indicados através dos 
campos de ligação (campos 780-785).
.008/34  0
 245    00 $a Hawaii medical journal.
 780    00 $t Hawaii medical journal and inter-island nurses
               bulletin $x 0097-1030 
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1 - Entrada mais recente
O item é catalogado sob o título ou entidade mais recente 
(regras de catalogação pré-AACR). Todas as formas anteriores 
são apresentadas em:
.campo 247 (Títulos anteriores abrangidos);
.campo 547 (Nota - Informação complexa de título anterior), e
.campo 550 (Nota - Informação sobre editores não comerciais).

.008/34  1
 247     10 $a British Columbia financial times
            $f 1914-June 1951
.008/34  1
 111     2# $a Symposium on Underwater Physiology.
 245     10 $a Underwater physiology; $b proceedings.
 550     ## $a Vol. for 1955 issued by the symposium under its 
               earlier name: Underwater Physiology Symposium. 

2 - Entrada integrada
Na integração de entradas a catalogação é realizada sob o mais 
recente título e/ou responsável.
Usado para recursos integrados e periódicos eletrônicos que 
não mantêm seus títulos anteriores.
Novo registro é criado somente quando há uma mudança 
importante na edição ou se é determinado que é um novo 
trabalho, e para título que se fundiu ou se dividiu.
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/35-37 - Língua                                     [2007/out]

Indica o idioma do item. A escolha do código MARC é baseada na 
língua do texto do item ou do texto a ele associado quando 
material não textual; e, se mais de uma língua, na língua 
predominante no item. No campo 041 (Código de língua) aparecem 
todos os códigos de língua referentes à obra, inclusive o aqui 
registrado.
A fonte do código é MARC Code List for Languages, mantida pela 
Library of Congress, disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/languages.

||| - Sem tentativa de identificar idioma predominante ou 
codificado no campo 041 (Código de língua)
Indica que nenhuma tentativa de identificar língua 
predominante foi feita ou se preferiu codificar no campo 041.

zxx – Conteúdo não linguístico
O item não é cantado, falado ou escrito.

mul - Múltiplos idiomas 
Item não possui língua predominante e a instituição 
catalogadora opta por não especificar nenhuma aqui, preferindo 
fazê-lo no campo 041 (Código de língua).

sgn – Linguagem dos sinais
A linguagem dos sinais é o meio primário de comunicação no 
item. O sistema de linguagem é informado no campo 546 (Nota - 
Língua). A língua de apoio pode ser indicada no campo 041 
(Código de língua).
.008/35-37  sgn
 041        0# $a sgn $a eng
 546        ## $a American Sign Language, with some text in 
               English.
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und – Indeterminado
A língua do item não pode ser determinada. Também usado para 
trabalhos que contêm sílabas arbitrárias, grunhidos ou outros 
sons humanos que não podem ser especificados por uma 
linguagem.

Ocorrências:
.Quando somente uma língua é associada ao item.
.008/35-37  por
 245    00 $a Carta capital.

.Quando mais de uma língua ocorre, a língua predominante é 
indicada aqui (008/35-37) e todos os códigos são apresentados 
no campo 041 (Código de língua). O código indicado aqui é 
apresentado no campo 041 na primeira ocorrência do subcampo $a 
ou quando registro sonoro, no subcampo $d.
.008/35-37  rus
 041    0# $a rus $a eng
 500    ## $a Principalmente em russo; com algumas 
                contribuições em inglês.

.Caso nenhuma língua predomine, os códigos são apresentados em 
ordem alfabética.
.008/35-37  eng
 041        0# $a eng $aspa
 546        ## $a Texto em inglês e espanhol.
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.Quando elaboramos um registro que é uma tradução, o código 
apresentado aqui é o da tradução, e não o do original. O 
código da língua original é apresentado no campo 041, subcampo 
$h (Código de língua. Idioma original e/ou traduções 
intermediárias do texto).
.008/35-37  eng
 041        1# $a eng $h ger
 [Tradução inglesa para original alemão]

Observação:
Interlíngua – International Auxiliary Language Association 
(IALA). Língua auxiliar internacional.
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/38 - Informação do item modificada                 [2007/out]
Indica se o registro MARC possui alguma modificação ou 
inclusão às informações apresentadas no item.

Estas modificações incluem:
.romanização quando a escrita original do item não é;
.substituição de caracteres que não podem ser convertidos pelo 
sistema (por ex., fórmulas matemáticas, símbolos químicos) por 
caracteres disponíveis;
.omissão de parte dos dados por exceder o tamanho máximo 
imposto pelo sistema.

Um registro não é considerado modificado quando campos 
romanizados não foram extraídos do item (por ex., cabeçalhos 
de assunto).
Equivalentes MARC para certas letras usadas em línguas pouco 
conhecidas que usam alfabeto romano não são consideradas 
modificações.

Prioridade na codificação – Quando mais de um código se 
aplica, a opção é baseada na ordem de prioridade apresentada 
na tabela a seguir, sendo “#” a prioridade máxima.

008/38 Informação do item modificada
# não modificado
s reduzido
d informações omitidas (Dashed-on information omitted)
x omissão de caracteres
r completamente romanizado/ficha na escrita do item
o completamente romanizado/ficha romanizada

O código “|” (Sem tentativa de codificar) está previsto.
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# - Não modificado
Registro que não foi reduzido nem contém caracteres não 
disponíveis no sistema.

d – Informações omitidas (Dashed-on information omitted) 
Representação, por travessão, de informação omitida.
Nesta versão do manual nenhum registro MARC contém informação 
“dashed-on”, quer porque a informação foi registrada no campo 
500 (Notas gerais), quer porque foi omitida. A informação 
“dashed-on” é geralmente uma breve descrição de material 
relacionado a um item principal em catalogação que não é 
considerado suficientemente importante para ser catalogado 
separadamente. A técnica “dashed-on” não tem sido muito 
utilizada desde a introdução de registros bibliográficos 
legíveis por máquina.

o - Completamente romanizado/ficha romanizada
Os dados bibliográficos no registro MARC são totalmente 
romanizados e as fichas produzidas também.

r - Completamente romanizado/ficha como original
Os dados bibliográficos no registro MARC são totalmente 
romanizados, mas as fichas são produzidas na escrita do item.

s – Reduzido
Dados omitidos por excederem o tamanho máximo permitido pelo 
sistema. Em sistemas que restringem o tamanho do dado, ocorre 
normalmente no campo ou no registro.
Registros bibliográficos MARC têm o tamanho máximo de 99.999 
caracteres. Para mais informações, consulte MARC 21 
Specifications for Record Structure, Character Sets, and 

Exchange Media, disponível em: http://  www.loc.gov/marc  . Hoje 
em dia, este código raramente é usado.
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x – Omissão de caracteres
Item contém caracteres que não podem ser convertidos em 
formato de leitura óptica por não estarem disponíveis pelo 
sistema (por ex., eventuais caracteres não romanos, símbolos 
matemáticos, etc.).
Nota: A técnica de representar símbolos especiais por uma 
palavra ou frase descritiva é uma alternativa para a omissão 
completa do símbolo (por ex.: “[árvore]” incluída em dados que 
representam a imagem de uma árvore que foi concebida para ser 
uma parte integrante do título).
É pouco provável que esse código seja utilizado em registros 
atuais.
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/39 - Fonte da catalogação                          [2007/out]
Indica o código da fonte original da catalogação do registro. 
Fonte conhecida é também identificada no subcampo $a do campo 
040 (Fonte da catalogação).

# - Agência bibliográfica nacional
A criadora do registro catalográfico original é uma agência 
bibliográfica nacional.
.008/39  #
 040     ## $a brrjbn $c brrjbn
 [Criado e transcrito pela Biblioteca Nacional (Brasil)] 

.008/39  #
 040     ## $a brrjbn $c ... $d ... $d ... $d ...
 [Criado pela Biblioteca Nacional (Brasil), transcrito por
 ..., e modificado por ..., ... e ...]

c – Participante de rede de catalogação cooperativa
Criadora do registro é participante (outra que não a agência 
bibliográfica nacional) de uma rede de catalogação 
cooperativa. 

d - Fonte independente
Instituição catalogadora não é a agência bibliográfica 
nacional, nem participante de rede de catalogação cooperativa.

u - Desconhecida 
Usado quando uma instituição transcreve a catalogação de uma 
fonte desconhecida. Neste caso, o campo 040 (Fonte da 
catalogação) não possui subcampo $a e o subcampo $c contém o 
código para a instituição que transcreveu o registro. 

FORMATO BIBLIOGRÁFICO 008 RC



008 - Quadro esquemático - Recursos contínuos

Data entrada 
registro
aammdd

Status 
publ.

Data início 
publicação

aaaa
Data término 
publicação

aaaa
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Sistema

Lugar
de

publicação
Periodici-

dade
Regularidade Indefinida Tipo RC

15 16 17 18 19 20 21
#

Forma 
física 
original

Forma
física em 
processa/o

Natureza 
obra

Natureza 
conteúdo

Publ. 
gov.

Evento

22 23 24 25 26 27 28 29

Indefi-
nidas

Alfa
-

beto
Entrada 
conven-
cionada

Língua Inf.
modifi-
cada

Cataloga-
dora

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
# # #
RC - Recurso contínuo
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01X-09X – NÚMEROS E CÓDIGOS - INFORMAÇÕES GERAIS    [2006/out]

Contém números padronizados, números de classificação, códigos 
e outros elementos de dados.

*010 – Número de controle na Library of Congress
*013 – Controle de patente
 015 – Número em bibliografia nacional
 016 – Número de controle na agência bibliográfica nacional
 017 – Número de copirraite ou depósito legal
*018 – Número de copirraite para o artigo
 020 – ISBN
 022 - ISSN
*024 – Outros números padronizados ou códigos
*025 – Número de aquisição estrangeira
*026 – Marca de identificação do item (Fingerprint identifier) 
*027 – Número padrão de relatório técnico
*028 – Número do editor para música
 030 – Designação CODEN
*031 – Número do incipit musical
*032 – Número de registro postal
*033 – Data/hora e lugar de um acontecimento
*034 – Dado matemático codificado para item cartográfico
 035 – Número de controle no sistema
*036 – Número do estudo original para arquivo informatizado 
*037 – Fonte de aquisição
*038 – Licenciador do conteúdo do registro
 040 – Fonte da catalogação
 041 – Código de língua
*042 – Código de autenticação
 043 – Código de área geográfica
 044 – Código do país da empresa de publicação/produção
 045 – Código de período do conteúdo
 046 – Código de data especial
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*047 – Código da forma de composição musical
*048 – Código do número de instrumentos e vozes
*050 – Número de chamada da Library of Congress
*051 – Informações da Library of Congress sobre sua coleção
 052 – Código de classificação geográfica
*055 – Números de classificação atribuídos no Canadá
*060 – Número de chamada da National Library of Medicine
*061 – Informação de cópia da National Library of Medicine
 066 – Conjunto de caracteres no registro
*070 – Número de chamada da National Agricultural Library
*071 – Informação de cópia da National Agricultural Library
*072 – Código de categoria de assunto
*074 – Número do item no GPO
 080 – Número da Classificação Decimal Universal
 082 – Número da Classificação Decimal de Dewey
*083 – Número adicional da Classificação Decimal de Dewey
*084 – Outro sistema de classificação
*085 – Construção do número de classificação
*086 – Número de classificação de documento governamental
*088 – Número de relatório
 09X - Números locais

* campos não abordados neste manual
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CAMPO 015 – NÚMERO EM BIBLIOGRAFIA NACIONAL (R)     [2007/out]

Número de entrada bibliográfica para o item catalogado que é 
derivado de uma bibliografia nacional.

IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  número em bibliografia nacional (R)
$z  número em bibliografia nacional cancelado/inválido (R)
$2  fonte (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
$a - Número em bibliografia nacional
Múltiplos números bibliográficos nacionais são indicados em 
separados subcampos, como também volumes ou outras 
informações.

$2 – Fonte
A fonte do código é a MARC Code Lists for Relators, Sources, 
Description Conventions, disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/relators/relaothr.html#rela015b.
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Pontuação:
O campo não é finalizado por pontuação, exceto se o dado a 
possuir.

Constante de exibição:
A colocação de parênteses envolvendo o número pode ser gerada 
pelo sistema a partir do campo.

Ex.:
.015 ## $a 0000030015 $2 bbr
 [bbr = Bibliografia brasileira (Rio de Janeiro : Biblioteca
 Nacional)]
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CAMPO 016 – NÚMERO DE CONTROLE NA AGÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 
NACIONAL (R)                                        [2004/out]

Número único atribuído a um registro bibliográfico. Também 
pode aparecer no campo 001 (Número de controle) em registros 
distribuídos pela mesma agência. Número de controle atribuído 
pela Library of Congress é indicado no campo 010 (Número de 
controle na Library of Congress).

IND 1 - Agência bibliográfica nacional
# - Library and Archives Canada
7 – fonte do código especificada no subcampo $2

IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  número (NR)
$z  número cancelado/inválido (R)
$2  fonte (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
$z - Número cancelado/inválido
Número que foi distribuído previamente. Pode também ser 
cancelado por ser um duplo registro para o item. Cada número é 
indicado em um separado subcampo.

$2 – Fonte
A fonte do código é a Organization Code Sources, disponível 
em: http://  www.loc.gov/marc/organizations  .

Ex.:
.016 7# $a 0000030015 $2 brrjbn
 [brrjbn = Biblioteca Nacional (Brasil)]
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CAMPO 017 – NÚMERO DE COPIRRAITE OU DEPÓSITO LEGAL (R) 
                                                    [2008/out]

Apresenta o número do item e a agência que o atribui quando a 
obra é adquirida por copirraite ou depósito legal. É 
repetitivo quando mais de uma agência atribui o número.

IND 1= # (indefinido)

IND 2 - Constante de exibição
#  Número de copirraite ou depósito legal
8  não exibir

Subcampos:
$a  número (R)
$b  agência que atribui o número (NR)
$d  data (NR)
$i  texto de exibição (NR)
$z  número cancelado/inválido (R)
$2  fonte (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
$a - Número
Múltiplos números atribuídos por uma mesma agência são 
indicados em subcampos $a diferentes, mas na mesma ocorrência 
do campo; múltiplos números atribuídos por agências diferentes 
são indicados em diferentes ocorrências do campo.

$b - Agência que atribui o número
Obrigatório quando o campo é utilizado. Quando da existência 
de mais de um subcampo $a, o subcampo $b será indicado após o 
último subcampo $a.
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$d - Data
No formato aaaammdd, de acordo com ISO 8601.

$i - Texto de exibição
Precede o subcampo $a.

$2 – Fonte
A fonte do código é a MARC Code Lists for Relators, Sources, 
Description Conventions, mantida pela Library of Congress, 
disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/relators/relaothr.html#rela017b.
Nenhuma fonte indicada para o Brasil até 2009/jan/13.

Pontuação:
O campo não é finalizado por pontuação, exceto se o dado a 
possuir.

Constante de exibição:
Pode ser gerada pelo sistema a partir do indicador 2.

Número de copirraite ou depósito legal:

ou

Pode ser indicada pelo catalogador, quando órgãos diversos 
atribuem informações para este campo, através do subcampo $i.
.017 #8 $i Copirraite: $a número... $b Instituição $d aaaammdd
.017 #8 $i Depósito legal: $a número... $b Instituição
        $d aaaammdd
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CAMPO 020 - ISBN (R)                                [2005/out]

Contém o International Standard Book Number (ISBN),  
atribuído a uma publicação monográfica por organismos 
designados em cada país participante do programa. Pode ser 
repetitivo por existirem vários números associados ao item; 
por ex., brochura e encadernado, para um conjunto como um todo 
e para cada uma das partes no conjunto. Para séries 
monográficas processadas como recurso contínuo indicar somente 
o ISBN do conjunto.
Instruções para procedimentos de validação do número de ISBN 
podem ser obtidas em Information and documentation - 
International Standart Book Numbering (ISBN) (ISO 2108).

IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  ISBN (NR)
$c  termos de disponibilidade (NR)
$z  ISBN cancelado/inválido (R)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)
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Indicações de uso:
$a - ISBN
Apresenta o número do ISBN, informação qualificadora entre 
parênteses, indicação de tipo de encadernação e de volume.
Os hífens não são digitados no dado.

$c - Termos de disponibilidade
Preço ou breve informação sobre disponibilidade.

Pontuação:
Campo não finalizado por ponto.

Constante de exibição:
Podem ser geradas pelo sistema a partir dos subcampos, 
efetuando-se também a colocação dos hífens, sendo que o 
sistema deverá identificar números com 10 ou 13 caracteres.

ISBN-13: xxx-x-xxxxxx-xx-x
ISBN-10: x-xxxxxx-xxx
ISBN-10 cancelado:
ISBN-10 inválido:

Ex.:
.Entrada de dados:
 020 ## $a 0870686933 (v. 1) $z 087064302 
 Exibição:
 ISBN-10: 0-87068-693-3 (v. 1) ISBN-10 (invalid) 0-87068-430-2
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CAMPO 022 - ISSN (R)                                [2007/out]

Contém o International Standard Serial Number (ISSN), número 
identificador atribuído a um título de recurso contínuo por 
organismos designados em cada país participante do programa.
O ISSN é composto por oito dígitos, divididos em dois grupos 
de quatro, separados por um hífen, sendo que o oitavo dígito é 
de conferência para validar o número. A estrutura do número e 
procedimentos para validação podem ser analisados em 
International Standart Serial Numbering (ISSN) (ISO 3297).

O campo 022 é repetitivo quando vários números foram 
atribuídos a um recurso contínuo múltiplo, o que ocorre quando 
o Líder/19= “a” (Líder/Forma de descrição de recurso com 
várias partes = item múltiplo), e quando 008/34= “1” 
(008/Entrada convencionada = entrada mais recente).

IND 1 - Nível de interesse internacional
#  nível de interesse não especificado
0  interesse internacional
1  não é de interesse internacioanl

IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  ISSN (NR)
$l  ISSN-L (NR)
$m  ISSN-L cancelado (R) 
$y  ISSN incorreto (R)
$z  ISSN cancelado (R)
$2  fonte (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)
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Indicações de uso:
IND 1
A especificação do nível de interesse é atribuição dos centros 
ISSN. Esta informação é disponibilizada somente no formato 
MARC através da exibição do indicador 1.

# - Nível de interesse não especificado
Atribuir quando não catalogado por centro do ISSN.

Subcampos
$a – ISSN
Transcrever o número incluindo o hífen no dado.
.022 ## $a 0522-7291

$l - ISSN-L
Reune várias versões de mídias.

$2 – Fonte
Centro ISSN responsável por atribuir número. Fonte disponível 
em: http://  www.issn.org  .
Para recursos contínuos brasileiros, o centro do ISSN é o 
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 
(IBICT): o codigo para país é ”BRA” e o código do centro é 
“K”. A codificação para o subcampo é: $2 BRA-K
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Pontuação:
O número é digitado com a inclusão do hífen. Campo não 
finalizado por ponto.

Constante de exibição:
Pode ser gerada pelo sistema a partir do Líder/18 (Líder/Forma 
de catalogação descritiva), do campo 022 (ISSN) e do campo 222 
(Título chave).

ISSN <conteúdo 022 $a>  = <conteúdo 222
ISSN-L <conteúdo 022 $l>  = <conteúdo 222
ISSN-L cancelado <conteúdo 022 $m>
ISSN incorreto <conteúdo 022 $y>
ISSN cancelado <conteúdo 022 $z>

Ex.:
.Entrada de dados:
 022 ## $a 0304-4076 $2 BRA-K
 Exibição:
 ISSN 0304-4076 = Journal of econometrics
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CAMPO 030 -  DESIGNAÇÃO CODEN (R)                   [1999/fev]

Contém a designação CODEN, identificador único para títulos de 
periódicos técnicos e científicos. É atribuído pela 
International CODEN, seção do Chemical Abstracts Service e 
consiste de seis caracteres.

IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  CODEN (NR)
$z  CODEN cancelado/inválido (R)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Estrutura:
Os primeiros quatro caracteres são caracteres mnemônicos para 
os títulos e um quinto caractere (por ex., A, B, C, D) é 
adicionado. O sexto caractere é de conferência (dígito 
verificador), que tanto pode ser alfabético ou numérico. Todos 
os caracteres alfabéticos estão em maiúsculas. Hífens e 
espaços que aparecem na sigla CODEN não são inseridos no 
registro MARC.

Pontuação:
Não inserir nenhuma pontuação no dado. Campo não finalizado 
por ponto.

Constante de exibição:
Pode ser gerada pelo sistema a partir do campo.

CODEN:
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CAMPO 035 – NÚMERO DE CONTROLE NO SISTEMA (R)       [2003/out]

Contém número de controle num sistema que não esteja indicado 
no campo 001 (Número de controle), no campo 010 (Número de 
controle na Library of Congress), ou no campo 016 (Número de 
controle na agência bibliográfica nacional).

IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  número (NR)
$z  número cancelado/inválido (R)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
$a - Número
Apresenta o código MARC entre parênteses para a instituição 
que atribui o número de controle, seguido imediatamente pelo 
número de controle. A fonte do código para as instituições é 
Organization code sources, disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/organizations.
.035 ## $a (WaOLN)wln7986864

$z - Número cancelado/inválido
Cada número válido com seu relacionado número cancelado ou 
inválido é indicado em uma ocorrência do campo 035.

Pontuação:
Não inserir espaço após parêntese final que contém o código da 
instituição e o número.
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CAMPO 040 - FONTE DA CATALOGAÇÃO (NR)           [2003/out]

Contém o nome ou código MARC para cada instituição que criou, 
transcreveu e/ou modificou o registro original. Este dado e o 
código MARC em 008/39 (008/Fonte da catalogação), especificam 
as responsabilidades em um registro bibliográfico. Não indique 
consectivamente o mesmo nome ou código para a mesma função.

IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  instituição da catalogação original (NR)
$b  idioma da catalogação (NR)
$c  instituição que transcreveu o registro (NR)
$d  instituição que modificou o registro (R)
$e  convenções da descrição (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
$a, $c e $d – Identificação das instituições
A fonte do código para as instituições é MARC Code List for 
Organizations, mantida pela Library of Congress, disponível 
em: http://www.loc.gov/marc/organizations.

$a - Instituição da catalogação original
Instituição que criou o registro original.

$b - Idioma da catalogação
A fonte do código é MARC Code List for Languages, mantida pela 
Library of Congress, disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/languages.
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$c - Instituição que transcreveu o registro
Instituição que transcreveu o registro na forma legível por 
máquina.

$d - Instituição que modificou o registro
Código MARC ou nome da instituição responsável pela 
modificação do registro. Uma modificação é definida como 
qualquer correção para o registro, incluindo catalogação, 
designação de conteúdo, ou mudança de acessos, mas excluem a 
adição de símbolos de coleção. Não indique consecutivamente o 
mesmo nome ou código.

$e – Convenções da descrição 
Código MARC ou descrição das regras utilizadas na descrição do 
registro quando são necessárias mais informações 
além da indicada no Líder/18 (Líder/Forma de catalogação 
descritiva). A fonte do código é MARC Code Lists for Relators, 
Sources, Description Conventions, disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/relators/relasour.html#rela040, 
mantida pela Library of Congress.

Pontuação:
Campo não finalizado por ponto.

Ex.:
.040 ## $a brrjbn $b por $c brrjbn $d brrjuf  
 [A Biblioteca Nacional (Brasil) é criadora do registro
 original e o transcreveu para o formato MARC; a Universidade
 Federal do Rio de Janeiro modificou o registro]
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CAMPO 041 - CÓDIGO DE LÍNGUA (R)                   [2008/out]

Codificação para idiomas quando o campo 008/35-37 (Dados 
codificados do item - Informações diversas/língua) é 
insuficiente para conter a informação completa para item com 
mais de uma língua; que é ou inclui tradução; que usa 
linguagem de sinais; que o idioma do sumário, resumo ou 
material adicional difere do idioma do item principal.
Quando a publicação estiver na língua original e não for em 
mais de uma língua, este campo não deve ser preenchido.
Quando a língua da publicação muda durante o tempo de vida do 
recurso contínuo, códigos para todas são indicadas.

A fonte do código é MARC Code List for Languages, mantida pela 
Library of Congress, disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/languages.

Os idiomas também podem ser apresentados, na forma textual, no 
campo 546 (Nota - Língua).
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IND 1 - Indicação de tradução
#  sem informação
0  não é/não inclui
1  é ou inclui

IND 2 – Fonte do código
#  código de idiomas do MARC
7  fonte especificada no subcampo $2

Subcampos:
$a  código idioma do texto, trilha sonora ou material
    acompanhante de materiais visuais (R)
$b  código idioma do sumário ou resumo (R)
$d  código idioma de texto cantado ou falado (R)
$e  código idioma de libretos (R)
$f  código idioma de tabela de conteúdo (R)
$g  código idioma de material acompanhante (não libretos) (R)
$h  código idioma do original e/ou traduções intermediárias do
    texto (R)
$j  código idioma de subtítulos ou legenda (R)
$2  fonte do código (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)
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Indicações de uso:
IND 1
Use quando o item é ou inclui tradução. Material adicional não 
é considerado para determinar este indicador. Exceção: música 
publicada que contém tradução para a letra publicada como 
texto. Adaptações não são consideradas traduções.

Subcampos
O código existente em 008/35-37 é sempre o primeiro subcampo 
$a, ou quando registro sonoro o primeiro código do subcampo 
$d, exceto se 008/35-37 for “###” (não fornecida informação) 
ou “zxx” (conteúdo não linguístico).
Se 008/35-37 contém “###” (não fornecida informação) ou “zxx” 
(conteúdo não linguístico) e o campo 041 está presente para, 
por bibliográfico, código de idioma para material adicional, 
os subcampos $a e $d estarão ausentes.
Se 008/35-37 contém “mul” (múltiplos idiomas) indique também o 
código para o título (ou primeiro título). Pode-se, também, 
indicar todos.
Codificar por ordem de predominância. Se nenhum predomina, use 
ordem alfabética dos códigos.
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$a - Idioma do texto, trilha sonora ou material acompanhante 
de materiais visuais 
Quando o idioma muda ao longo do tempo, registrar todos.
 
.texto em português, inglês e francês
 008/35-37  por
 041        0# $a por $a eng $a fre

.texto em português (predominantemente) e inglês
 008/35-37  por
 041        0# $a por $a eng
 
.múltiplos idiomas (sem predominância e determinou-se não 
especificar nenhum em 008; título em alemão)
 008/35-37   mul
 041         0# $a mul $a ger

ou

.múltiplos idiomas (sem predominância e optou-se por 
identificar todos)
 008/35-37   por
 041         0# $a por $a eng $a fre

.item é tradução
 041 1# $a tradução $h original ou tradução intermediária

.item original acompanhado de tradução (original é também 
indicado em $a)
 041 1# $a tradução $a original $h original
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$b - Idioma do sumário ou resumo
Indicados em ordem alfabética dos códigos.
Para recursos textuais – indique mesmo se igual ao apresentado 
no $a (idioma do texto).

$h - Código idioma do original e/ou traduções intermediárias 
do texto
Idioma do texto intermediário refere-se ao idioma sob o qual a 
atual tradução se baseou mas que já se trata de uma tradução.

$j – Código idioma de subtítulos ou legendas
Destinado a usuários com deficiência auditiva.

Observação:
Para itens não textuais, consultar http://  www.loc.gov/marc  .

Pontuação:
Campo não finalizado por ponto.
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CAMPO 043 - CÓDIGO DE ÁREA GEOGRÁFICA (NR)          [2001/out]

Contém códigos de sete caracteres (alfabéticos e hífens), 
fornecendo informação sobre as áreas geográficas associadas ao 
item. Esta informação usualmente é retirada do campo assunto.
Existindo mais de uma área geográfica, todas são transcritas, 
cada uma com um delimitador $a.
Ver também: campo 052 (Código de classificação geográfica), 
onde uma identificação mais precisa pode ser informada; e 
campo 522 (Nota - Cobertura geográfica).
 
IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  código MARC de área geográfica (R)
$b  código específico de área geográfica (R)
$c  código ISO (R)
$2  fonte do código do subcampo $b (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)
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Indicações de uso:
$a – Código MARC de área geográfica 
A fonte do código é a MARC Code List for Geographic Areas, 
mantida pela Library of Congress, disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/geoareas.

$b – Código específico de área geográfica
Formulado pela junção de um código local com o código MARC. 
Recomenda-se a indicação do código MARC no subcampo $a para 
fins de intercâmbio e compreensão.

$c - Código ISO
A fonte do código é International Organization for 
Standardization's Codes for the representation of names of 

countries and their subdivisions - Part 1: Country codes ou 
Part 2 : Country subdivision codes (ISO 3166).

$2 – Fonte do código do subcampo $b
A fonte do código é a MARC Code Lists for Relators, Sources, 
Description Conventions, mantida pela Library of Congress, 
disponível em:   
http://www.loc.gov/marc/relators/relaothr.html#rela043b.

Pontuação:
Os hífens são inseridos como conteúdo do campo.
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CAMPO 044 - CÓDIGO DO PAÍS DA EMPRESA DE PUBLICAÇÃO/PRODUÇÃO 
(NR)                                                [2003/out]

Contém codificação para os países das instituições produtoras 
ou editoras, quando o campo 008/15-17 (008/Lugar de 
publicação, produção ou execução) for insuficiente para 
acomodar toda a informação para um item publicado ou produzido 
em mais de um país.
Este campo é usado em conjunto com 008/15-17. O código 
registrado no campo 008 é também registrado no subcampo $a do 
campo 044.
Indicar códigos de dois caracteres sem incluir “#” (branco).

Para publicações seriadas e recursos integrados, o código de 
país reflete o lugar de publicação do último número, parte ou 
iteração. Ao atualizar dados de local no registro, este código 
também deve ser atualizado.
Para reproduções, codificar o local da reprodução e não do 
original, porque no campo 260 (Área de publicação, 
distribuição, etc.) colocamos os dados da reprodução.

IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  código MARC para país (R)
$b  código específico para sub-unidade (R)
$c  código ISO para país (R)
$2  fonte do código do subcampo $b (R)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)
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Indicações de uso:
$a – Código MARC para país
A fonte dos códigos é a MARC Code List for Countries, mantida 
pela Library of Congress, disponível em: 
http://  www.loc.gov/marc/countries  .

Quando ocorre mais de um país, o primeiro país indicado em 
008/15-17 é aqui a primeira ocorrência do subcampo $a.

$c - Código ISO
A fonte do código é International Organization for 
Standardization's Codes for the representation of names of 

countries and their subdivisions - Part 1: Country codes ou 
Part 2 : Country subdivision codes (ISO 3166).

$2 – Fonte do código do subcampo $b
A fonte do código é a MARC Code Lists for Relators, Sources, 
Description Conventions, mantida pela Library of Congress, 
disponível em:   
http://www.loc.gov/marc/relators/relaothr.html#rela043b.
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CAMPO 045 – CÓDIGO DE PERÍODO DO CONTEÚDO (NR)      [2003/out]

Código para período (subcampo $a) e/ou período formatado 
(subcampos $b e/ou $c) associados ao item.
O código no subcampo $a é derivado da Tabela para codificação 
de período indicada a seguir.

Para recursos contínuos este campo indica o período retratado 
pelo assunto do item. Por ex.: História do século XVI é 
codificado como 045 ## $a t-t- ou 045 2# $b d1500 $b d1599.

IND 1 - Tipo de período no subcampo $b ou $c
#  subcampo $b ou $c ausentes
0  determinada data/época (single date/time)
1  múltiplas datas/épocas (multiple single dates/times)
2  intervalo de datas/épocas (range of dates/times)

IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  código do período (R)
$b  período formatado de 9999 A.C. até a Era Cristã (R)
$c  período formatado pré-9999 A.C. (R)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)
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Indicações de uso:
IND 1 - Tipo de período no subcampo $b ou $c
Se um subcampo $b ou $c está presente no campo e, se presente, 
o tipo de período que contém. Os valores distinguem entre uma 
data/tempo únicos, múltiplas datas/tempos e entre intervalo de 
tempo.

1 - Múltiplas datas/épocas (multiple single dates/times)
Vários subcampos $b e/ou $c estão presentes, cada um contendo 
uma data/época.
.045 1# $b d1972 $b d1975
 [1972 e 1975]

2 - Intervalo de datas/épocas (range of dates/times)
Dois subcampos $b e/ou $c estão presentes e contêm um 
intervalo de datas/épocas.
.650 #0 $a Shenandoah Valley Campaign, 1864 (May-August) 
 045 2# $b d186405 $b d186408 

Subcampos
$a - Código do período
Código de quatro caracteres derivado da Time Period Code 
Table, apresentada em MARC 21 Format for Bibliographic Data na 
descrição do campo 045, disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd045.html.
Cada código de período associado a um assunto é indicado em um 
distinto subcampo $a.

Para A.C. o caractere alfabético minúsculo representa o 
milênio e o dígito representa o século. Se o século não é 
conhecido, um hífen (-) é usado no lugar do número.
Um único século ou um período dentro de um século é codificado 
repetindo-se os dois caracteres para formar o padrão de quatro 
caracteres.
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.651 #0 $a Rome $x History $y Republic, 265-30 B.C.
 045 ## $a d7d9 
.650 #0 $a Bronze age.
 045 ## $a a-c-
 [3000-1000 B.C.]
.
651 #0 $a Egypt $x History
        $y Eighteenth dynasty, ca. 1570-1320 B.C.
 045 ## $a c4c6

Para Era Cristã, o caractere alfabético minúsculo representa o 
século. Um dígito (0-9) é acrescentado para representar a 
década. Se a década não é conhecida, um hífen (-) é usado em 
lugar do número.
Um único ano ou um período dentro de uma década é codificado 
repetindo-se os dois caracteres para formar o padrão de quatro 
caracteres.
.651 #0 $a Great Britain $x History
        $y Medieval period, 1066-1485.
 045 ## $a o6s8 
.650 #0 $a Bhopal Union Carbide Plant Disaster, Bhopal, India,
          1984. 
 045 ## $a x8x8 
.650 #0 $a Civilization, Modern $y 20th century.
 045 ## $a x-x- 
.650 #0 $a Catalan literature $y 16th-18th centuries.
 045 ## $a t-v- 
.
651 #0 $a Greece $x History $y 146 B.C.-323 A.D.
 045 ## $a d8h2 
.650 #0 $a Twenty-first century $x Forecasts.
 045 ## $a y-y- 
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$b - Período formatado de 9999 A.C. até a Era Cristã
Específicos períodos indicados no padrão aaaammddhh e 
precedidos pelo código para a era.

Era e ano são componentes necessários; mês, dia e hora são 
opcionais. Os dígitos são justificados à direita e posições 
não usadas contêm zeros.

.era é expressa por um código: c (A.C); d (D.C)

.ano é expresso por quatro dígitos (0000 a 9999)

.mês é expresso por dois dígitos (01 a 12)

.dia é expresso por dois dígitos (01 a 31)

.hora é expressa por dois dígitos usando relógio de 24 horas 
(00 a 23)

Cada código de período associado a um assunto é indicado em um 
distinto subcampo $b.

.651 #0 $a France $x History $y Revolution, 1791-1797.
 045 2# $b d1791 $b d1797 
.651 #0 $a Japan $x History $y February Incident, 1936
        (February 26)
 045 0# $b d19360226 
.
651 #0 $a China $x History $y 221 B.C.-960 A.D.
 045 2# $a d7n6 $b c0221 $b d0960 

$c - Período formatado pré-9999 A.C.
Composto por quantos caracteres numéricos forem necessários 
para representar o número de anos pré-9999 A.C.
Cada código de período associado a um assunto é indicado em um 
distinto subcampo $c.
.650 #0 $a Geology, Stratigraphic $y Mesozoic.
 045 2# $c 225000000 $c 70000000 
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Ordem dos subcampos:
Subcampo $c precede o subcampo $b.

Pontuação:
Campo não finalizado por pontuação.

Tabela para codificação de período

A.C. (Antes de Cristo)
Código   Período Código   Período
a0 antes de 2999 c4  1599-1500
b0  2999-2900 c5  1499-1400
b1  2899-2800 c6  1399-1300
b2  2799-2700 c7  1299-1200
b3  2699-2600 c8  1199-1100
b4  2599-2500 c9  1099-1000
b5  2499-2400 d0   999-900
b6  2399-2300 d1   899-800
b7  2299-2200 d2   799-700
b8  2199-2100 d3   699-600
b9  2099-2000 d4   599-500
c0  1999-1900 d5   499-400
c1  1899-1800 d6   399-300
c2  1799-1700 d7   299-200
c3  1699-1600 d8   199-100

d9    99-1
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D.C. (Depois de Cristo)
(Adicionar 0, 1, 2, ... a cada caractere alfabético 
para década)
Código  Período Código   Período
e    1-99 o  1000-1099
f  100-199 p  1100-1199
g  200-299 q  1200-1299
h  300-399 r  1300-1399
i  400-499 s  1400-1499
j  500-599 t  1500-1599
k  600-699 u  1600-1699
l  700-799 v  1700-1799
m  800-899 w  1800-1899
n  900-999 x  1900-1999

y 2000-2099
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CAMPO 046 – CÓDIGO DE DATA ESPECIAL (R)             [2005/out]

Contém a informação de data do item quando esta não pode ser 
registrada em 008/06-14 (008/Tipo de data/status da 
publicação; Data 1; Data final) porque envolve uma ou mais 
datas incorretas, datas em que recursos foram modificados ou 
criados, e espaço de tempo quando os recursos são válidos. 
Quando o campo 046 é usado para datas incorretas, 008/06 é 
codificado para tipo de data correta e os campos 008/07-10 e 
008/11-14 contêm as datas corretas.

As normas para os subcampos $b, $c, $d e $e em geral são as 
mesmas para os campos 008/06 (008/Tipo de data/status da 
publicação), 008/07-10 (008/Data 1 - Data início de 
publicação) e 008/11-14 (008/Data 2 - Data término de 
publicação), exceto para datas incorretas que são recuperadas 
somente pelo campo 046.
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IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  tipo de data (NR)
    i  abrangendo uma coleção
    k  datas da coleção
    m  múltiplas datas
    n  desconhecida
    p  distribuição/lançamento/edição e produção/gravação
    q  questionável
    r  reimpressão/reedição e original
    s  única conhecida/provável
    t  publicação/copirraite
    x  incorretas
$b  data inicial (A.C.) (NR)
$c  data inicial (D.C) (NR)
$d  data final (A.C.) (NR)
$e  data final (D.C) (NR)
$j  data da modificação do recurso (NR)
$k  data ou início do período de criação (NR)
$l  data de finalização do período de criação (NR)
$m  início do período de validação (NR)
$n  término do período de validação (NR)
$2  fonte da data (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)
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Indicações de uso:
$a – Tipo de data
.046        ##  $a x $c 1993 $d 1939

$c - Data inicial (D.C)
Indicar a data incorreta. [Em 008/07-10 a data correta]
.008/07-10  <correta>
 046        ##  $a x $c <incorreta>

$e - Data final (D.C)
Indicar a data incorreta. [Em 008/11-14 a data correta]
.008/11-14  <correta>
 046        ##  $a x $e <incorreta>

$j - Data da modificação do recurso
Normalmente relativa a páginas da web e outros recursos 
eletrônicos que rotineiramente contêm a data da última 
atualização. Data e hora são estabelecidas de acordo com 
Representations of Dates and Times (ISO 8601), apresentadas no 
padrão: aaaammdd. Se aplicável, a hora (00-23) é apresentada 
no padrão: hhmmss.f.
.046  ## $j 20010712 [data da última atualização]
 245  00 $a Country business patterns, United States.
 856  41 $u http://www.census.gov/prod/www/abs/cbptotal.html
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$k - Data ou início do período de criação
Indica-se data aqui quando nenhum outro subcampo se aplica. 
Transcrita no mesmo padrão do subcampo $j.
.046  ## $k 19981022 [data da criação]
 245  00 $a MARC 21: $b harmonized USMARC and CAN/MARC
 856  40 $u http://lcweb.loc.gov/marc/annmarc21.html

$l, $m e $n - [Datas]
Indicadas no mesmo padrão do subcampo $j.

Ordem das informações:
Subcampos com datas iniciais precedem subcampos com datas 
finais.
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CAMPO 052 - CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO GEOGRÁFICA (R)  [2002/out]

Contém código de classificação geográfica e, se aplicável, a 
subárea geográfica e nome de local povoado coberto pelo item. 
Proporciona acesso mais preciso do que o campo 043 (Código de 
área geográfica).

IND 1 - Fonte do código
#  Library of Congress Classification
1  U.S. Dept. of Defense Classification
7  fonte indicada no subcampo $2

IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  código de área (NR)
$b  código de subárea (R)
$d  nome local povoado (R)
$2  fonte do código (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
Ver também campo 522 (Nota - Cobertura geográfica).

$a - Código de área
Código numérico ou alfanumérico que representa a primeira área 
geográfica coberta pelo item.

$b - Código de subárea
Subárea da área geográfica indicada no subcampo $a.

Pontuação:
Campo não finalizado por ponto.
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CAMPO 066 - CONJUNTO DE CARACTERES NO REGISTRO (NR) [2002/out]

Contém informações sobre o conjunto de caracteres (diferente 
de ISO 10646 - ou Unicode) sob o qual o registro foi 
construído. Uma detalhada descrição do padrão utilizado em 
registros MARC é fornecida em MARC 21 Specifications for 
Record Structure, Character Sets, and Exchange Media, 
disponível em: http://www.loc.gov/marc/specifications.

Este campo alerta ao usuário que um processamento especial 
pode ser necessário. Frequentemente usado em conjunto com o 
campo 880 (Escrita/Representação gráfica alternativa).

IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  conjunto de caracteres default G0 (NR)
$b  conjunto de caracteres default G1 (NR)
$c  conjunto de caracteres alternativo G0 ou G1 (R)

Indicações de uso:
Ver no campo 066, disponível em:
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd066.html; e em MARC 21 
Specifications for Record Structure, Character Sets, and 

Exchange Media, disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/specifications.
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CAMPO 080 - NÚMERO DA CLASSIFICAÇÃO DECIMAL UNIVERSAL (R)
                                                    [2000/out]

Contém o número da CDU - Classificação Decimal Universal, 
edição e outras informações atribuídas ao item.

IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  número de classificação (NR)
$b  número do item (NR)
$x  subdivisão auxiliar comum (R)
$2  número da edição (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
$b - Número do item
Usado para distinguir itens com o mesmo número de 
classificação. Por ex., Cutter, data, etc.

$x - Subdivisão auxiliar
É o número que classifica o conceito representado pelo número 
principal de classificação. As subdivisões auxiliares, tais 
como as relativas à forma (por ex., dicionários), são 
associadas ao número principal precedidas ou delimitadas por 
algum tipo de indicador (tais como parênteses, colchetes, 
apóstrofo e outros).

Ex.:
.080 ## $a 94 $x (474) $x ”19" $x (075) $2 <edition> 
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CAMPO 082 - NÚMERO DA CLASSIFICAÇÃO DECIMAL DE DEWEY (R)
                                                    [2003/out]

Contém o número da CDD – Classificação Decimal de Dewey, 
edição e outras informações atribuídas ao item.

IND 1 - Tipo de edição
0  edição completa
1  edição abreviada

IND 2 - Atribuidor do número
#  informação não fornecida
0  atribuído pela LC
4  atribuído por instituição diferente de LC

Subcampos:
$a  número de classificação (R)
$b  número do item (NR)
$m  designação padrão ou opcional (NR)
$q  agência que atribuiu (NR)
$2  número da edição (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
$m - Designação padrão ou opcional
Identifica a partir de qual tabela o número é construído.

082 $m Designação padrão ou opcional
a tabela padrão (standard)
b listas ou tabelas auxiliares

.082 00 $2 20 $a 345.73/0772 $m a 

.082 00 $2 20 $a 347.305772 $m b 
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CAMPO 084 - OUTRO SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO (R)
                                                    [2000/out]

Contém o número de classificação atribuído ao item proveniente 
de sistema de classificação sem campo MARC próprio, mas 
indicado no subcampo $2.

IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  número de classificação (R)
$b  número do item (NR)
$2  fonte do número (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
$2 - Fonte do número
A fonte do código do sistema de classificação é MARC Code 
Lists for Relators, Sources, Description Conventions, 
disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/relators/relaclas.html#rela065.
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CAMPOS 09X - NÚMEROS LOCAIS                        [1999/fev]

Reservados para implementações de cada biblioteca, que deve 
estabelecer estrutura e indicações de uso dos campos.
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X00-X30 – CABEÇALHOS – INFORMAÇÕES GERAIS
                                                    [1999/fev]

Informações gerais sobre elementos de informação definidos 
para uso nos campos 1XX (Entrada principal), 6XX (Campos de 
assuntos), 7XX (Entradas secundárias) e 8XX (Entradas 
secundárias de séries).
No MARC 21, as definições dos elementos de informação, em 
muitos casos, são comuns a outros campos do mesmo grupo (por 
ex., os campos X10) a bem da coerência e memorização. Isto é 
particularmente verdadeiro para os campos de nomes e títulos 
uniformes usados como cabeçalhos em pontos de acesso.

Cada seção de Informações gerais contém uma lista de 
designações de conteúdo aplicáveis (códigos de campos, 
indicadores e subcampos), orientações para aplicação das 
designações de conteúdo que são compartilhadas, e convenções 
de uso para os campos dentro do grupo.

Designações de conteúdo que não são válidas para todos os 
campos não são, geralmente, descritas na íntegra na seção de 
informações gerais; em vez disto, é feita referência ao local 
onde pode ser encontrada uma descrição completa.

X00 – Nomes de pessoas – Informações gerais
X10 – Nomes de instituições – Informações gerais
X11 – Nomes de eventos – Informações gerais
X30 – Títulos uniformes – Informações gerais
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X00 – NOMES DE PESSOAS – INFORMAÇÕES GERAIS         [2007/out]

Contém a identificação das designações de subelementos que 
ocorrem em um campo nome de pessoa, construído de acordo com 
regras geralmente aceitas de catalogação e tesauros (por ex., 
AACR2, LCSH).
Nomes pessoais usados como cabeçalhos de assunto em frases 
(por ex., Maria, Virgem, Santa - na Bíblia) são indicados no 
campo 650 (Assunto – Termo tópico).
Indicações de uso para todos as designações possíveis de 
ocorrerem em algum campo X00 são fornecidas nesta seção, 
exceto para o indicador 2. Em cada campo X00 específico é 
indicada a lista de subcampos e o indicador 2 próprios.

*100 – Entrada principal – Nome de pessoa 
 600 – Assunto – Nome de pessoa 
 700 – Entrada secundária – Nome de pessoa 
 800 – Entrada secundária de série – Nome de pessoa

* campo não indicado para recurso contínuo
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IND 1 – Forma de entrada do nome de pessoa
0  prenome
1  sobrenome
3  nome de família

IND 2
*100 - Indefinido
 #  indefinido

600 – Fonte do termo
0  Library of Congress Subject Headings
1  LC Subject Headings for Chidren’s Literature
2  Medical Subject Headings
3  National Agricultural Library Subject Authority File
4  fonte não especificada
5  Canadian Subject Headings
6  Répertoire de vedettes-matière
7  fonte especificada no subcampo $2

700 – Tipo de entrada secundária
#  informação não fornecida
2  entrada analítica

800 – Indefinido
#  indefinido

* campo não indicado para recurso contínuo
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Subcampos:
Atribuídos ao nome
$a  nome pessoal (NR)
$b  numeração associada ao nome (NR)
$c  títulos e palavras associadas ao nome (R)
$d  datas associadas ao nome (NR)
$e  termo designador de função (R)
$j  qualificador associado ao nome (R)
$q  forma completa do nome (NR)
$u  afiliação (NR)
$4  código de função (R)

Atribuídos ao título
 $f  data da obra (NR)
 $h  meio físico (NR) [600/700/800]
 $k  subcabeçalho de forma (R)
 $l  idioma do item (NR)
*$m  meio da performance para música (R) [600/700/800] 
 $n  número da parte/seção (R)
*$o  arranjo para música (NR) [600/700/800]
 $p  nome da parte/seção (R)
*$r  chave para música (NR) [600/700/800]
 $s  versão, edição, etc. (NR) [600/700/800]
 $t  título da obra (NR)
 $v  designação numérica/cronológica (NR) [800]
 $x  ISSN (NR) [700/800]

Atribuído ao autor e ao título
$g  informações diversas (NR)
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Atribuídos a subdivisão de assunto
$v  subdivisão de forma (R) [600]
$x  subdivisão de geral (R) [600]
$y  subdivisão cronológica (R) [600]
$z  subdivisão geográfica (R) [600]

Subcampos de controle
$w  número de controle do registro bibliográfico (R) [800]
$0  número de controle do registro de autoridade (R)
$2  fonte do cabeçalho ou termo (R) [600]
$3  especificação dos materiais (NR) [600/700/800]
$5  instituição à qual o campo se aplica (NR) [700]
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

* subcampos não abordados neste manual
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Indicações de uso:
IND 1 – Tipo de entrada – Nome de pessoa
Indica a forma de entrada do nome.

0 – Prenome
Cabeçalho iniciado por um prenome ou um nome consistindo de 
palavras, frases, iniciais, letras separadas ou numerais, que 
são formatados na ordem direta. Nomes consistindo de frases 
que não se prestam a inversão nem a tratamento como um 
sobrenome são considerados como prenomes.
.100 0# $a Maria, $c Virgem, Santa.
.100 0# $a John, $c the Baptist, Saint.
.700 0# $a Father Divine.
 [Nascido: Baker, George (ca. 1875-1965)]
.100 0# $a ’BB’, $d 1905-
.100 0# $a 110908.
.100 0# $a A. de O.
.100 0# $a Dr. X.
.100 0# $a Autor de O diário de um médico, $d 1807-1877.
 [Nome frase, formatado em ordem direta]
.700 0# $a R. M. B.
 [Iniciais representando nome estão na ordem direta]
.600 00 $a Norodom Sihanouk, $c Prince, $d 1922-
.100 0# $a Claude, $c d'Abbeville, père, $d d. 1632.
.100 0# $a Howard.
 [Desconhecido se o nome é um prenome ou sobrenome]
.100 0# $a Farmer, (and once a grand juror) of Grange County.
 [Nome frase, formatado em ordem direta]
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1 – Sobrenome
O cabeçalho é um sobrenome formatado na ordem invertida 
(sobrenome, prenome) ou um nome sem prenome(s) mas conhecido 
como sendo um sobrenome. Se não se tem certeza se o nome sem 
prenome é realmente um sobrenome, considere como prenome (IND 
1= “0”).
Frases, quando formuladas com inversão e um elemento 
semelhante a um sobrenome, são tratadas como um sobrenome.
.100 1# $a Fitzgerald, David.
.100 1# $a Chiang, Kai-shek, $d 1887-1975.
.100 1# $a Watson, $c Rev.
.600 10 $a Smith, $d fl. 1813.
 [Nome constituído somente por sobrenome]
.100 1# $a Q., Mike.
.100 1# $a Blackbeard, Author of, $d 1777-1852.
 [Entrada por frase, na forma invertida]
.100 1# $a Le Conte, John Eatton, $d 1784-1860.
.100 1# $a El-Abiad, Ahmed H., $d 1926-
.100 1# $a Ben Omar, Saidali Bacar, $d 1931-
.700 1# $a Vérez Peraza, Elena, $d 1919-
.100 1# $a Saint-Germain, Herve de.
.100 1# $a P-Orridge, Genesis, $d 1950-
.700 1# $a Salamín C., Marcel A.
.100 1# $a El Saffar, Ruth S., $d 1941-
.100 1# $a Lover's opera, Author of The, $d 1766-
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3 – Nome de família
O cabeçalho é um nome de família, clã, dinastia, casa ou 
semelhante. O nome pode ser construído na forma direta ou 
indireta.
.600 30 $a Premyslid dynasty.
.600 30 $a Norfolk, Dukes of.

IND 2
O indicador 2 é próprio para cada campo de nome de pessoa. Ele 
é descrito nos seguintes campos: 100 (Entrada principal – Nome 
de pessoa); 600 (Assunto – Nome de pessoa); 700 (Entrada 
secundária – Nome de pessoa), e 800 (Entrada secundária de 
série – Nome de pessoa).
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Subcampos
$a – Nome de pessoa 
Pode ser um sobrenome e/ou um prenome; letras, iniciais, 
abreviaturas, frases, ou números usados como nome; ou um nome 
de família. Um termo qualificador de parentesco associado ao 
nome é indicado no subcampo $c, e a forma completa do nome 
adicionada como um qualificador é indicada no subcampo $q. 
.100 1# $a Williams, Martha E.
.100 0# $a Marcelle, $c Tante, pseud.
.600 30 $a Morton family.
.700 1# $a Ibn al-Mu`tazz, `Abd Allah, $d 861-908.
.700 0# $a Spagna $c (Artist), $d ca. 1450-1528.
.600 34 $a Pamplona, Família.

$b – Numeração
Número romano ou um número romano e uma parte subsequente a um 
prenome. Usado somente em um cabeçalho de prenome (IND 1= 
“0”).
.100 0# $a John Paul $b II, $c Pope, $d 1920-
.100 0# $a John $b II Comnenus, $c Emperor of the East, 
        $d 1088-1143.

$c – Títulos e palavras associadas ao nome
Inclui informações qualificadoras tais como:
.títulos designando cargo, ofício, ou nobreza; por ex., Sir
.termos de tratamento; por ex., Sr., Sra.
.iniciais de um grau acadêmico ou de filiação a uma 
organização; por ex., F.L.A.
.um número romano usado como um sobrenome
.outras palavras ou frases associadas ao nome; por ex., 
relojoeiro, Santo.
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Formas expandidas de nomes, apresentadas entre parênteses, são 
indicadas no subcampo $q.
.100 1# $a Russell, John, $c map maker.
.100 1# $a Seuss, $c Dr.
.700 1# $a Queen, Ellery.
.600 00 $a Moses $c (Biblical leader)
.100 1# $a Masséna, André, $c prince d'Essling, $d 1758-1817.
.700 0# $a Vivekananda, $c Swami, $d 1863-1902.
.700 1# $a Evans, Montgomery, $c II.
.100 1# $a Appleton, Victor, $c II.
.100 1# $a Byron, George Gordon Byron, $c Baron, $d 1788-1824.
.100 1# $a Beethoven, Ludwig van, $d 1770-1827 $c (Spirit)
.100 1# $a Munro, Jean, $c Ph. D.
.600 10 $a Drake, Francis, $c Sir, $d 1540?-1596.
.100 1# $a Churchill, Winston, $c Sir, $d 1874-1965.
.100 1# $a Ward, Humphrey, $c Mrs., $d 1851-1920.

Se o cabeçalho é um sobrenome seguido diretamente por um 
prefixo sem intervenção de prenomes ou iniciais de prenomes, o 
prefixo é indicado no subcampo $c para impedir que seja 
processado como um prenome na ordenação ou busca.
.100 1# $a Walle-Lissnijder, $c van de.

Títulos múltiplos adjacentes ou palavras associadas a um nome 
são indicados em um único $c. Subcampo $c é repetitivo somente 
quando palavras associadas a um nome são separadas por 
subelementos indicados em outros subcampos.
.700 0# $a Charles Edward, 
        $c Prince, grandson of James II, King of England, 
        $d 1720-1788.
.100 0# $a Thomas, $c Aquinas, Saint, $d 1225?-1274.
.100 0# $a Black Foot, $c Chief, $d d. 1877 $c (Spirit)
 [Observe ocorrências do subcampo $c]
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$d – Datas associadas a um nome
Datas de nascimento, morte ou florescimento ou qualquer outra 
data usada como um nome. O qualificador de data (por ex., n., 
m., fl., ?) é também indicado no subcampo $d.
.100 1# $a Rodgers, Martha Lucile, $d 1947-
.100 1# $a Malalas, John, $d ca. 491-ca. 578.
.100 1# $a Levi, James, $d fl. 1706-1739.
.100 1# $a Joannes Aegidius, Zamorensis, 
        $d 1240 ou 41-ca. 1316.
.100 0# $a Joannes, $c Actuarius, $d 13th/14th cent.
.800 1# $a Dangerfield, Rodney, $d 1921-
.100 1# $a Smith, John, $d 1882 Aug. 5-

$e – Termo designador de função
Termo que descreve a relação entre um nome e uma obra, tais 
como ed., comp., il., tr. Mais de um termo pode ser indicado 
se a pessoa possuir mais de uma função. Códigos MARC para 
estas funções são indicados no subcampo $4.
.700 1# $a Smith, Elsie, $d 1900-1945, $e illustrator.
.700 1# $a Hecht, Ben, $d 18931964, $e writing, $e direction, 
        $e production

$f – Data da obra
Data de publicação usada com um título de uma obra em um campo 
autor/título.
.700 12 $a Freud, Sigmund, $d 1856-1939. $t Selections. 
        $f 1978.
.700 12 $a Hills, John, $c surveyor.
        $t Sketch of Allens Town, June 1778. $f 1976.

Datas adicionadas entre parênteses a um título para 
distingui--lo de título idêntico não são codificadas em 
subcampos separados. Excessão: Para música, veja subcampo $n.
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$g – Informações diversas
Informações que não são apropriadamente indicadas em nenhum 
outro subcampo. Improvável ser usado em X00.

$h – Meio físico [600/700/800]
Qualificador do meio físico usado com um título de uma obra em 
um campo autor/título.

$j – Qualificador associado ao nome
Informação atribuída a nomes quando a responsabilidade é 
desconhecida, incerta, fictícia ou é um pseudônimo. Podem ser 
usados após o nome de um conhecido artista para a obra.
.100 0# $a E.S., $c Meister, $d 15th cent., $j Follower of
.100 1# $a Reynolds, Joshua, $c Sir, $d 1723-1792, $j Pupil of

$k – Subcabeçalho de forma
Subcabeçalho que ocorre como parte do título em um campo X00. 
Se usado com nomes de pessoas inclui “Seleções”.
.700 12 $a Ribeiro, Tomás, $d 1831-1901.
        $t Poems. $k Selections. $f 1984.
.700 12 $a Melville, Herman, $d 1819-1891.
        $t Selections. $f 1981.
 [Aqui a palavra “Selections” é usada como título uniforme e 
 indicada no subcampo $t.]
.700 1# $a Bizet, Georges, $d 1869-1951.
        $t Carmen. $k Selections. $f 1983.

FORMATO BIBLIOGRÁFICO X00



$l – Idioma da obra
Nome da(s) língua(s) ou um temo representando a língua (por 
ex., Poliglota) de uma obra em um campo autor/título.
.700 12 $a Shakespeare, William, $d 1564-1616.
        $t Selections. $l German. $f 1982.
.700 1# $a Jacobs, Una. $t Sonnen-Uhr. $l English.
.700 1# $a Brezina, Otokar, $d 1868-1929.
        $t Poems. $l Polyglot.

*$m – Meio de apresentação da música [600/700/800]
Usado em um título uniforme para um campo autor/título.
Veja mais informações em: 
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bdx00.html.
.700 1# $a Beethoven, Ludwig van, $d 1770-1827.
        $t Sonatas, $m piano. $k Selections.
.700 12 $a Debussy, Claude, $d 1862-1918.
        $t Sonatas, $m flute, viola, harp. $f 1986.
.700 1# $a Ries, Ferdinand, $d 1784-1838.
        $t Octets, $m piano, winds, strings, $n op. 128,
        $r A& major.
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$n – Número da parte/seção
Usado em um campo autor/título.
(*) Em títulos uniformes de músicas, a série, opus, ou número 
do índice temático, ou a data usada para distinguir uma obra 
de outra, são indicados no subcampo $n.
Múltiplas numerações alternativas (normalmente separadas por 
vírgulas) são indicadas em um único subcampo $n. Múltiplas 
numerações que são hierárquicas (normalmente separadas por 
ponto) são indicadas em separadas ocorrências do subcampo $n.
.700 0# $a Homer. $t Iliad. $n Book 16-19. $l English.
.700 12 $a Lucretius Carus, Titus.
        $t De rerum natura. $n Liber 4. $f 1987.
.700 1# $a Tolkien, J. R. R. $q (John Roland Reuel),
        $d 1892-1973. $t Lord of the rings. $n 2,
        $p Two towers.
.700 12 $a Mendelssohn-Bartholdy, Felix, $d 1809-1847.
        $t Quartets, $m piano, strings, $n no.2, op. 2,
        $r F minor. $f 1972.
.700 12 $a Schubert, Franz, $d 1797-1828. $t Impromptus,
        $m piano, $n D. 935. $n No. 2. $f 1985.

*$o – Informação de arranjo para música [600/700/800]
Veja informações em: 
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bdx00.html.

$p – Nome da parte/seção
Usado em um campo autor/título.
.700 12 $a Praetorius, Hieronymus, $d 1560-1629.
        $t Opus musicum. $p Cantiones sacrae. $p O vos omnes. 
.700 12 $a Debussy, Claude, $d 1862-1918. $t Preludes,
        $m piano, $n book 1. $p Collines d'Anacapri. $f 1980.
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$q – Forma completa do nome
Forma mais completa de parte do nome indicado no subcampo $a.
.100 0# $a H. D. $q (Hilda Doolittle), $d 1886-1961.
.100 1# $a Gresham, G. A. $q (Geoffrey Austin)
.100 1# $a Smith, Elizabeth $q (Ann Elizabeth)
.700 1# $a E., Sheila $q (Escovedo), $d 1959-
.100 1# $a Beeton, $c Mrs. $q (Isabella Mary), $d 1836-1865.
.100 1# $a `Atthawimonbandit (To), $c Phra, $d 1883-1973.
 [Nome tailandês, entre parentêses; elemento da entrada] 

*$r – Chave para música [600/700/800]
Veja informações em: 
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bdx00.html.

$s – Versão, edição, etc. [600/700/800]
Informações usadas em um campo autor/título.
.700 1# $a Harrison, Tinsley Randolph, $d 1900-
        $t Principles of internal medicine. $s 9th ed.
.800 1# $a Shakespeare, William, $d 1564-1616.
        $t Works. $f 1981. $s Methuen.

$t – Título
Título uniforme, título da página de rosto, ou um título de 
série usado em um campo autor/título.
.600 10 $a Shakespeare, William, $d 1564-1616. $t Hamlet.
.700 12 $a Cendrars, Blaise, 1887-1961. $t Selections. $f 1987.
.700 12 $a Voltaire, $d 1694-1778.
        $t Correspondence. $k Selections. $f 1777.
.700 12 $a Kelly, Michael, $d 1762-1826.
        $t Love laughs at locksmiths. $l English. $f 1979.
.700 12 $a Poulenc, Francis, $d 1899-1963.
        $t Piano music, pianos (2)

FORMATO BIBLIOGRÁFICO X00

http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bdx00.html


$u – Afiliação
Afiliação ou endereço do nome. Pronome de tratamento, cargo, 
empresa à qual está vinculado.
.100 1# $a Brown, B. F.
        $u Chemistry Dept., American University.

$v - Designação numérica/cronológica [800]
Número do volume ou outra designação sequencial usada em 
conjunto com uma entrada adicional de série no campo 800 
(Entrada secundária de série – Nome de pessoa).
.800 1# $a Fernando, A. Denis N.
        $t Resource maps of Sri Lanka ; $v pt. 2.

$v – Subdivisão de forma [600]
Identifica um específico tipo ou gênero de material como 
definido por tesauro. Utilizar somente quando uma subdivisão 
de forma é acrescentada a um nome de pessoa ou de família para 
formar um cabeçalho expandido. Subcampo $x pode ser usado se o 
termo funciona como subdivisão geral. A subdivisão de forma no 
subcampo $v é geralmente o último subcampo do campo, e pode 
ser repetitivo.
.600 30 $a Clark family $v Fiction.
.600 00 $a Gautama Buddha $v Early works to 1800.

$w – Número de controle do registro bibliográfico [800]
Ver indicações de uso em Apêndice A: Subcampos de controle.

$x – ISSN [700/800]
Usado em um campo autor/título.
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$x – Subdivisão geral [600]
Subdivisão de assunto que não é apropriadamente inserida no 
subcampo $v (subdivisão de forma), no subcampo $y (subdivisão 
cronológica), nem no subcampo $z (subdivisão geográfica). 
Apropriado somente quando uma subdivisão geral tópica é 
adicionada a um nome ou autor/título.
.600 10 $a Brunhoff, Jean de, $d 1899-1937
        $x Characters $x Babar.
.600 00 $a Napoleon $b I, $c Emperor of the French,
        $d 1769-1821
        $x Assassination attempt, 1800 (December 24) 

$y – Subdivisão cronológica [600]
Representa um período de tempo. Usada em um campo 
autor/título.
.600 10 $a Shakespeare, William, $d 1564-1616
        $x Criticism and interpretation
        $x History $y 18th century.
.600 10 $a Reagan, Ronald $x Assassination attempt, 1981.
 [A data é parte da subdivisão geral]

$z – Subdivisão geográfica [600]
Usada em um campo autor/título.
.600 00 $a Frederick $b II, $c Holy Roman Emperor,
        $d 1194-1250 $x Homes and haunts $z Italy.
.600 10 $a Ford, Gerald R., $d 1913- $x Museums $z Michigan.

$0 – Número de controle de registro de autoridade
Ver indicações de uso em Apêndice A: Subcampos de controle.
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$2 – Fonte do cabeçalho ou termo [600]
Usado quando indicador 2 contém o valor “7”.
A fonte dos códigos é MARC Code List for Relators, Sources, 
Description Conventions, disponível em:
http://www.loc.gov/marc/relators/.
.600 17 $a Nixon, Richard M., $d 1913- $2 henn

$3 – Especificação dos materiais [600/700/800]
Descreve os itens aos quais o campo se aplica.

$4 – Código de função
Codigo MARC para a função que descreve a relação entre um nome 
e uma obra. Mais de um código pode ser indicado se a pessoa 
possuir mais de uma função. É indicado após o nome da pessoa. 
Os termos para estas funções são indicados no subcampo $e.
A fonte dos códigos é MARC Code List for Relators, Sources, 
Description Conventions, disponível em:
http://www.loc.gov/marc/relators/.
.700 1# $a Herrman, Egbert. $4 org
.700 1# $a Galway, James. $4 prf $4 cnd

$5 – Instituição à qual o campo se aplica [700]
Ver indicações de uso em Apêndice A: Subcampos de controle.

$6 – Relacionamento
Ver indicações de uso em Apêndice A: Subcampos de controle.

$8 – Campo relacionado e sequência
Ver indicações de uso em Apêndice A: Subcampos de controle.

FORMATO BIBLIOGRÁFICO X00

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


Cabeçalhos ambíguos:
Veja Appendix E: Ambiguous Headinds, disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/ambiguous-headings.html.

Ordem dos elementos e pontuações (inseridas nos dados):
$a nome pessoal, $b
$a nome pessoal  $c (   )
$a nome pessoal, $c títulos/palavras relacionados ao nome
$a nome pessoal, $d data-data associadas ao nome
$a nome pessoal, $d data- associada ao nome
$a nome pessoal, $e
$a nome pessoal, $j
$a nome pessoal. $q (forma completa do nome), $d data
$a nome pessoal. $t   . $k  . $f
$a nome pessoal. $t   . $l  . $f   . $s
$a nome pessoal. $t   . $n  , $p   . $f
$a nome pessoal. $t   . $n  , $n
$a nome pessoal. $t   . $p  . $p
$a nome pessoal  $x     $x    $y
$a nome pessoal  $x     $z
$a nome pessoal. $v Periódicos

Artigos iniciais:
Quando ocorrem no início dos campos são muitas vezes omitidos 
(exceto quando é intenção arquivar por eles). Também podem ser 
omitidos quando ocorrem no início de entrada adicional de 
título e/ou autor/título (isto é, 600, 700, 800). Qualquer 
diacrítico e/ou caracteres especiais que ocorram no início dos 
campos são mantidos. Note que estes caracteres são usualmente 
ignorados para propósitos de ordenação e arquivamento.
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Espaços:
Nomes de pessoas com letras iniciais adjacentes, ou uma 
abreviatura para um nome e um nome adjacente, ou letras 
iniciais, são separados por um espaço.
.100 1# $a Hyatt, J. B.
.100 1# $a Flam, F. A. $q (Floyd A.)
.700 1# $a Enschedé, Ch. J.
.100 1# $a Gorbanev, R. V. $q (Rostislav Vasil'evich)

Espaços não são usados quando letras iniciais não representam 
nomes de pessoas.
.100 0# $a Cuthbert, $c Father, O.S.F.C., $d 1866-1939.
.100 1# $a Sharma, S. K., $c M.P.H.
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Pontuação:
A pontuação é geralmente ditada pelas regras de catalogação 
descritiva ou do sistema de cabeçalho de assunto/tesauro. 
Apresentamos aqui algumas práticas aplicadas ao MARC.

Campos 100, 600, 700 e 800 são finalizados com uma marca de 
pontuação ou por fechamento de parêntese. Quando os subcampos 
$0, $2, $3, $4 ou $5 finalizam o campo, uma marca de pontuação 
ou fechamento de parêntese antecede estes subcampos.
.600 10 $a Capote, Truman, $d 1924-
        $x Criticism and interpretation.
.700 1# $a Ellington, Duke, $d 1899-1974.
        $t Selections; $o arr. $f 1986.
.700 0# $a Thomas $c (Anglo-Norman poet).
        $t Roman de Tristan. $l English.
.100 1# $a Grozelier, Leopold. $4 art

O nome de um cabeçalho autor/título é finalizado com uma 
pontuação inserida no dado. O nome ou título seguido por uma 
subdivisão de assunto não é finalizado por uma marca de 
pontuação a menos que exista no dado (por ex., uma 
abreviatura, letras iniciais, ou data em aberto). 
.600 10 $a Savos'kin, A.N. $q (Anatolii Nikolaevich)
        $v Bibliography.
.600 10 $a Tatlin, Vladimir Evgrafovich, $d 1885-1953. 
        $t Monument to the Third International $x Copying.
.600 00 $a Alexander, $c the Great, $d 356-323 B.C. $x Art.
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X10 – NOMES DE INSTITUIÇÕES – INFORMAÇÕES GERAIS    [2008/out]

Contém a identificação das designações de subelementos que 
ocorrem em campos de nomes de instituições construídos de 
acordo com regras geralmente aceitas de catalogação e tesauros 
(por ex., AACR2, LCSH). Um nome institucional, um subcabeçalho 
de forma, um título de um trabalho, e/ou um nome de lugar 
(city section) entrados sob o nome de uma jurisdição, são 
campos X10 Nomes institucionais. Assim como o nome de uma 
jurisdição que representa uma entidade eclesiástica também é 
um campo X10.
Para atribuição de assunto, outros nomes de jurisdições usados 
isoladamente ou seguidos de subdivisões de assunto são nomes 
geográficos e indicados no campo 651 (Assunto – Nome 
geográfico). Para outros propósitos (não atribuição de 
assunto), outros nomes usados sozinhos são indicados nos 
campos 110 e 710. Um evento que tem entrada pelo nome de uma 
instituição é indicado nos campos X10. Um evento que entra 
diretamente pelo próprio nome é indicado nos campos X11. Nomes 
institucionais usados em cabeçalhos de assunto em frase (por 
ex., Igreja Católica na arte) são indicados no campo 650 
(Assunto – Termo tópico).
Indicações de uso para todas as designações são fornecidas 
nesta seção, exceto para o indicador 2. Em cada campo X10 
específico é indicada a lista de subcampos e o indicador 2 
aplicáveis.

*110 – Entrada principal – Nome de instituição 
 610 – Entrada de assunto – Nome de instituição 
 710 – Entrada secundária – Nome de instituição 
 810 – Entrada secundária de série – Nome de instituição

* campo não indicado para recurso contínuo
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IND 1 – Forma de entrada do nome da instituição
0  Nome invertido
1  Nome da jurisdição
2  Nome em ordem direta

IND 2
*110 - Indefinido 
 #  indefinido

610 – Fonte do termo
0  Library of Congress Subject Headings
1  LC Subject Headings for Chidren’s Literature
2  Medical Subject Headings
3  National Agricultural Library Subject Authority File
4  fonte não especificada
5  Canadian Subject Headings
6  Répertoire de vedettes-matière
7  fonte especificada no subcampo $2

710 – Tipo de entrada secundária
#  informação não fornecida
2  entrada analítica

810 – Indefinido
#  indefinido
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Subcampos:
Atribuídos ao nome
$a  nome da instituição ou nome da jurisdição como elemento de
    entrada (NR)
$b  unidade subordinada (R)
$c  local do evento (NR)
$e  termo designador de função (R)
$u  afiliação (NR)
$4  código de função (R)

Atribuídos ao autor e título
$d  data do evento ou assinatura do tratado (R)
$g  informações diversas (NR)
$n  número da parte/seção/evento (R)

Atribuídos ao título
 $f  data da obra (NR)
 $h  meio físico (NR) [610/710/810]
 $k  subcabeçalho de forma (R)
 $l  idioma do item (NR)
*$m  meio da performance para música (R) [610/710/810]
*$o  arranjo para música (NR) [610/710/810]
 $p  nome da parte/seção (R)
*$r  chave para música (NR) [610/710/810]
 $s  versão, edição, etc. (NR) [610/710/810]
 $t  título da obra (NR)
 $v  designação numérica/cronológica (NR) [810]
 $x  ISSN (NR) [710/810]
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Atribuídos a subdivisão de assunto
$v  subdivisão de forma (R) [610]
$x  subdivisão de geral (R) [610]
$y  subdivisão cronológica (R) [610]
$z  subdivisão geográfica (R) [610]

Subcampos de controle
$w  número de controle do registro bibliográfico (R) [810]
$0  número de controle do registro de autoridade (R)
$2  fonte do cabeçalho ou termo (R) [610]
$3  especificação dos materiais (NR) [610/710]
$5  instituição à qual o campo se aplica (NR) [710]
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

* subcampos não abordados neste manual
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Indicações de uso:
IND 1 – Tipo de entrada – Nome institucional
Indica a forma de entrada do nome.

0 – Nome invertido
Nome institucional iniciado por um nome pessoal em ordem 
invertida (Sobrenome, Prenome).
.110 0# $a Newman (Jean and Dorothy) Industrial Relations Li-
brary

Nomes institucionais iniciados por um sobrenome sozinho, um 
nome pessoal em ordem direta (sem inversão), ou contendo um 
outro nome pessoal como elemento de entrada são identificados 
com valor 2 (IND 1= “2”).
.110 2# $a J.C. Penney Co.

1 – Nome da jurisdição
Nome de uma jurisdição que é também uma instituição 
eclesiástica ou é um nome jurisdicional sob o qual um nome 
institucional, um lugar (city section), ou um título de uma 
obra entra.
.110 1# $a Cyprus (Archdiocese)
.110 1# $a Pennsylvania. $b State Board of Examiners of 
        Nursing Home Administrators.
.110 1# $a Jalisco (Mexico). $t Ley que aprueba el plan 
        regional urbano de Guadalajara, 1979-1983.
.110 1# $a Fairfax County (Va.). $b Division of Mapping.
.110 1# $a United States. $b President (1981-1989 : Reagan)

FORMATO BIBLIOGRÁFICO X10



Nomes institucionais contendo um nome de uma jurisdição como 
parte integrante do nome ou qualificador para um nome de uma 
jurisdição são identificados com valor 2 (IND 1= “2”).
.110 2# $a University of Illinois at Urbana-Champaign.
        $b Experimental Music Studios.
.110 2# $a Arizona Family Planning Council.

2 – Nome em ordem direta
Pode conter um termo qualificador entre parênteses ou pode ser 
uma sigla ou iniciais.
.110 2# $a Harvard University.
.110 2# $a National Gardening Association (U.S.)
.110 2# $a PRONAPADE (Firm)

IND 2
O indicador 2 é próprio para cada campo de nome institucional. 
Ele é descrito nos seguintes campos: 110 (Entrada principal – 
Nome de instituição); 610 (Assunto – Nome de instituição); 710 
(Entrada secundária – Nome de instituição); e 810 (Entrada 
secundária de série – Nome de instituição).
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Subcampos
$a – Nome institucional ou nome de jurisdição
Nome da instituição ou a primeira entidade quando unidades 
subordinadas são apresentadas; um nome da jurisdição sob o 
qual entra uma instituição, lugar, ou um título de obra; ou um 
nome de jurisdição que é também uma entidade eclesiástica.
Não são codificados separadamente um termo qualificador entre 
parênteses, o nome da jurisdição, ou uma data (outra que não a 
data do evento)
 
.110 2# $a University of Denver.
.110 1# $a Canada. $b Dept of Agriculture.
.110 2# $a Bell & Howell Co.
.110 1# $a Birmingham (Ala.)
.110 2# $a Friedrich Witte (Firm)
.110 2# $a Scientific Society of San Antonio (1892-1894)
.610 20 $a Titanic (Steamship)
.110 2# $a St. James Church (Bronx, New York, N.Y.)
.610 20 $a Husum-Schwesing (Germany : Concentration camp)

$b – Unidade subordinada
Nome de uma unidade subordinada, um nome de um lugar, ou nome 
de um evento que entra sob uma instituição ou jurisdição.
.110 1# $a United States. $b Congress. 
        $b Joint Committee on the Library.
.110 2# $a American Veterinary Medical Association.
        $b Meeting.
.110 2# $a Freemasons.
        $b Concordia Lodge, No. 13 (Baltimore, Md.)
.110 1# $a Paris. $b Montmartre.
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$c – Local do evento 
Nome do local ou nome de uma instituição onde o evento se 
realizou. Vários locais são indicados em um único subcampo $c.
.110 2# $a Catholic Church.
        $b Concilium Plenarium Americae Latinae
        $d (1899 : $c Rome, Italy)
.110 2# $a Democratic Party (Tex.). $b State Convention
        $d (1857 : $c Waco, Tex.)
.110 1# $a Botswana. $b Delegation to the Commonwealth  
        Parliamentary Conference, 28th, 1982, Nassau, Bahamas.
.110 2# $a American Library Association. $b Conference
        $c (Washington, D.C. and London, England)

Qualificador de local entre parênteses para o nome da 
instituição não é codificado separadamente.
.610 20 $a Empire State Building (New York, N.Y.)

$d – Data do evento ou assinatura do tratado
.110 2# $a Catholic Church. $b Plenary Council of Baltimore
        $n (2nd : $d 1866)
.110 2# $a International Labour Organisation.
        $b European Regional Conference
        $n (2nd : $d 1968 : $c Geneva, Switzerland)

Em um campo X10 autor/título, subcampo $d também inclui a data 
de assinatura do tratado.
.710 1# $a Algeria. $t Treaties, etc. $g England and Wales,
        $d 1682 Apr. 20.
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$e – Termo designador de função
Termo que descreve a relação entre um nome e uma obra.
Códigos MARC para estas funções são indicados no subcampo $4.
.110 2# $a Eastman Kodak Company, $e defendant-appellant.

$f – Data da obra
Data de publicação usada com um título de uma obra em um campo 
autor/título.
.710 22 $a Catholic Church.
        $t Mass, 33rd Sunday of ordinary time (Chant).
        $f 1979.
.710 22 $a Rand McNally and Company. $t Central America.
        $f 1979.

Datas adicionadas entre parênteses a um título para 
distingui--lo de título idêntico não são codificadas em 
subcampos separados. Excessão: Para música, veja subcampo $n.
.610 10 $a France. $t Constitution (1946)

$g – Informações diversas
Informações que não são apropriadamente indicadas em nenhum 
outro subcampo. Em cabeçalhos para eventos entrados sob uma 
instituição, também pode conter um subelemento que não é 
apropriadamente contido nos subcampos $c, $d, or $n.
.110 1# $a Minnesota. $b Constitutional Convention
        $d (1857 : $g Republican)

Em um campo autor/título, contêm o nome do outro signatário, 
em tratados, acordos, etc.
.610 10 $a Great Britain. $t Treaties, etc. $g Ireland,
        $d 1985 Nov. 15.
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$h – Meio físico [610/710/810]
Qualificador do meio físico usado com um título de uma obra em 
um campo autor/título.
.710 2# $a Pearls Before Swine (Musical group).
        $t One nation underground. $h Sound recording.

$k – Subcabeçalho de forma
Subcabeçalho que ocorre como parte do título em um campo X10. 
Usado com nomes de instituições, inclui: Manuscritos, 
Protocolos, etc.; Seleções; Cartas e regulamentos.
.610 20 $a British Library. $k Manuscript. $n Arundel 384.
.610 10 $a Uruguay. $t Treaties, etc. $g Argentina, 
        $d 1974 Aug. 20. $k Protocols, etc. $d 1982 Dec. 20.
.710 22 $a Catholic Church. $b Pope (1958-1963 : John XXIII).
        $t Mater et magistra. $l French. $k Selections.
        $f 1963.
.610 20 $a Daughters of the American Revolution.
        $b Mary Tyler Chapter (Tyler, Tex.).
        $k Charters and regulations.

$l – Idioma da obra
Nome da(s) língua(s) ou um termo representando a língua (por 
ex., Poliglota) de uma obra em um campo autor/título.
.710 2# $a Banco Central de Venezuela.
        $t Procedimiento para la obtención de divisas del 
        mercado contolado para el pago de importaciones a 
        través de cartas de crédito.
        $l English & Spanish.

*$m – Meio de apresentação da música [610/710/810]
Usado em um título uniforme para um campo autor/título.
Veja mais informações em: 
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bdx00.html.
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$n – Número da parte/seção/evento
Número de um evento entrado sob um nome institucional.
(*) Em títulos uniformes de músicas, a série, opus, ou número 
do índice temático, ou ainda a data usada para distinguir uma 
obra de outra, são indicados no subcampo $n.
Múltiplas numerações alternativas (normalmente separadas por 
vírgulas) são indicadas em um único subcampo $n. Múltiplas 
numerações que são hierárquicas (normalmente separadas por 
ponto) são indicadas em separadas ocorrências do subcampo $n.
Contém uma designação numérica que segue a subdivisão de forma 
“Manuscrito”.
.110 1# $a United States. $b Congress
        $n (97th, 2nd session : $d 1982). $b House.
.710 2# $a Corpus Christi College (University of Cambridge).
        $b Library. $k Manuscript. $n 57.
.710 12 $a Philippines. $t Labor Code of the Philippines.
        $n Book 5, $p Labor Relations. $f 1981.
.710 2# $a Montevergine (Abbey). $b Biblioteca. $k Manuscript.
        $n Scaffale XXIII, 171.
.110 1# $a United States. $b Congress
        $n (87th, 2nd session : $d 1962)

*$o – Informação de arranjo para música [610/710/810]
Veja informações em: 
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bdx00.html.
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$p – Nome da parte/seção
Usado em um campo autor/título.
.710 1# $a United States. $t Constitution. $p 13th Amendment.
.610 20 $a United States Strategic Bombing Survey. $t Reports.
        $p Pacific war $v Indexes.
.710 1# $a Ecuador. $t Plan Nacional de Desarrollo, 1980-1984.
        $n Parte 1, $p Grandes objetivos nacionales.
        $l English.

Também contém um nome que segue a subdivisão de forma 
“Manuscrito”.
.110 2# $a New York Public Library. $k Manuscript
        $p Aulendorf Codex.

*$r – Chave para música [610/710/810]
Veja informações em: 
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bdx00.html.

$s – Versão, edição, etc. [610/710/810]
Informações usadas em um campo autor/título.

$t – Título
Título uniforme, título da página de rosto, ou um título de 
série usado em um campo autor/título.
.710 12 $a Venezuela. $t Control de cambio no. 3.
        $l English & Spanish. $f 1984.
.610 10 $a United States. $t Treaties, etc. $g Great Britain,
        $d 1794 Nov. 19.
.710 22 $a General Drafting Company, inc.
        $t Colonization of America. $f 1976.

Bibliográficos adicionais podem ser encontrados nos subcampos 
$f, $g, $h, $k, $l, $n, $p, e $v.
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$u – Afiliação
Filiação ou endereço do nome. Pronome de tratamento, cargo, 
empresa à qual está vinculado.
.110 1# $a United States.
        $b National Technical Information Service.
        $u 5205 Port Royal Road, Springfield, VA 22161.

$v - Designação numérica/cronológica  [810]
Número do volume ou outra designação sequencial usada em 
conjunto com uma entrada adicional de série no campo 810 
(Entrada secundária de série – Nome de instituição).
.810 2# $a John Bartholomew and Son.
        $t Bartholomew world travel series ; $v 10.
.810 2# $a Universitätsbibliothek Freiburg im Breisgau.
        $t Kataloge der Universitäts-bibliothek Freiburg im 
        Breisgau ; $v Bd. 2.

$v – Subdivisão de forma [610]
Identifica um específico tipo ou gênero de material como 
definido por tesauro. Utilizar somente quando uma subdivisão 
de forma é acrescentada a um nome institucional ou 
autor/título para formar um cabeçalho de assunto expandido. 
Subcampo $x pode ser usado se o termo funciona como subdivisão 
geral. A subdivisão de forma no subcampo $v é geralmente o 
último subcampo do campo, e pode ser repetitivo.
.610 10 $a France. $b Bibiothèque nationale $v Catalogs.
.610 20 $a United Nations $x Economic assistance
        $v Periodicals.

$w – Número de controle do registro bibliográfico [810]
Ver indicações de uso em Apêndice A: Subcampos de controle.
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$x – ISSN [710/810]
Usado em um campo autor/título.

$x – Subdivisão geral [610]
Subdivisão de assunto que não é apropriadamente inserido no 
subcampo $v (subdivisão de forma), no subcampo $y (subdivisão 
cronológica), nem no subcampo $z (subdivisão geográfica). 
Apropriado somente quando uma subdivisão geral tópica é 
adicionada a um nome ou autor/título.
.610 20 $a Lutheran Church $x Doctrines
        $y Early works to 1800.
.610 20 $a American Red Cross $x History.

$y – Subdivisão cronológica [610]
Representa um período de tempo. Usado em um campo 
autor/título.
.610 10 $a United States. $b Army. $b Cavalry $x History
        $y Civil War, 1861-1865 $v Maps.
.610 10 $a Great Britain. $b Royal Navy $x History
        $y 20th century $v Maps.

$z – Subdivisão geográfica [610]
Usada em um campo autor/título.
.610 20 $a Catholic Church $z Germany $x History $y 1933-1945.
.610 20 $a United Methodist Church (U.S.) $z Pennsylvania
        $x History $v Maps.
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$0 – Número de controle de registro de autoridade
Ver indicações de uso em Apêndice A: Subcampos de controle.

$2 – Fonte do cabeçalho ou termo [610]
Usado quando indicador 2 contém o valor “7” (IND 2= “7”).
A fonte dos códigos é MARC Code List for Relators, Sources, 
Description Conventions, disponível em:
http://www.loc.gov/marc/relators/.

$3 – Especificação dos materiais [610/710/810]
Descreve os itens aos quais o campo se aplica.

$4 – Código de função
Código MARC para a função que descreve a relação entre um nome 
e uma obra. Mais de um código pode ser indicado se a 
instituição possuir mais de uma função. Os termos para estas 
funções são indicados no subcampo $e.
A fonte dos códigos é Marc Code List for Relators, Sources, 
Description Conventions, disponível em:
http://www.loc.gov/marc/relators/.
.110 1# $a United States. $b Energy Research and Development 
        Administration. $4 fnd
.110 2# $a J.H. Bufford & Co. $4 pop

$5 – Instituição à qual o campo se aplica [710]
Ver indicações de uso em Apêndice A: Subcampos de controle.

$6 - Relacionamento
Ver indicações de uso em Apêndice A: Subcampos de controle.

$8 – Campo relacionado e sequência
Ver indicações de uso em Apêndice A: Subcampos de controle.
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Cabeçalhos ambíguos:
Veja Appendix E: Ambiguous Headinds, disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/ambiguous-headings.html.

Ordem dos elementos e pontuações (inseridas nos dados):
$a Instituição. $b unidades subordinadas
$a Autoridade governamental. $b
$c Lugar, $d data 
$t [Título trabalho. $k subcabeçalhos]
$t Título, $n número do trabalho

Artigos iniciais:
Quando ocorrem no início dos campos, são muitas vezes omitidos 
(exceto quando é intenção arquivar por ele). 
.110 2# $a Los Angeles County Bar Association.

Também são omitidos quando ocorrem no início de entrada 
adicional de título e/ou autor/título (isto é, 610, 710, 810). 

Qualquer diacrítico e/ou caracteres especiais que ocorram no 
início dos campos são mantidos. Note que estes caracteres são 
usualmente ignorados para propósitos de ordenação e 
arquivamento.
.710 2# $a Österreichischer Rundfunk. $b Chor.
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Espaços:
Espaços não são usados em siglas ou letras iniciais de nomes 
pessoais usados em nomes de instituições.
.110 2# $a Brotherhood of Railway Trainmen (U.S.).
        $b Minnesota State Legislative Board.
.110 2# $a Metallurgical Society of AIME.
        $b New Jersey Chapter.
.110 2# $a Conföderation Iranischer Studenten (N.U.)
.610 20 $a D.B. Lister & Associates.

Um espaço é usado entre precedentes e sucessivas iniciais se 
uma abreviação consiste de mais de uma simples letra.
.110 2# $a Monongalia Historical Society, Morgantown, W. Va.
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Pontuação:
A pontuação é geralmente ditada pelas regras de catalogação 
descritiva ou do sistema de cabeçalho de assunto/tesauro. 
Apresentamos aqui algumas práticas aplicadas ao MARC.

Campos 110, 610, 710 e 810 são finalizados com uma marca de 
pontuação ou por fechamento de parêntese. Quando os subcampos 
$0, $2, $3, $4 ou $5 finalizam o campo, uma marca de pontuação 
ou fechamento de parêntese antecede estes subcampos.
.110 2# $a Oklahoma Council on Juvenile Delinquency.
.110 2# $a Martin Marietta Corporation.
        $b Space Systems Division.
.110 2# $a Western Map and Publishing Co.
.110 1# $a United States. $b Congress $n (87th : $d 1961-1962)

O nome de um cabeçalho nome/instituição ou autor/título é 
finalizado com uma pontuação inserida no dado. A marca de 
pontuação é colocada dentro de aspas.
.710 1# $a Boston (Mass.). $t Laws, etc.
.710 2# $a Casa de la Cultura Ecuatoriana "Benjamín Carrión."
        $b Núcleo de Imbabura.
.710 22 $a Catholic Church.
        $b Pope (1978- : John Paul II).
        $t Aperite portas Redemptori. $f 1983.

O nome ou título seguido por uma subdivisão de assunto não é 
finalizado por uma marca de pontuação a menos que exista no 
dado (por ex., uma abreviatura, letras iniciais, ou data em 
aberto). 
.610 20 $a United Methodist Church (U.S.) $z Pennsylvania
        $x History.
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X11 – NOMES DE EVENTOS – INFORMAÇÕES GERAIS         [2008/out]

Contém a identificação das designações de subelementos que 
ocorrem em campos de nomes de eventos construídos de acordo 
com regras geralmente aceitas de catalogação e construção de 
tesauros (por ex., AACR2, LCSH). Um evento que entra sob um 
nome de uma instituição é indicado nos campos X10. Nomes de 
instituições que incluem palavras como conferência ou 
congresso são também indicados nos campos X10. Por exemplo, o 
Congress of Neurological Surgeons, um grupo profissional, é um 
nome institucional.

Indicações de uso para todas as designações são fornecidas 
nesta seção, exceto para o indicador 2. Em cada campo X11 
específico é indicada a lista de subcampos e o indicador 2 
aplicáveis.

*111 – Entrada principal – Nome de evento
 611 – Entrada de assunto – Nome de evento
 711 – Entrada secundária – Nome de evento
 811 – Entrada secundária de série – Nome de evento

* campo não indicado para recurso contínuo
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IND 1 – Forma de entrada do nome do evento
0  Nome invertido
1  Nome da jurisdição
2  Nome em ordem direta

IND 2
*111 - Indefinido
 #  indefinido

611 – Fonte do termo
0  Library of Congress Subject Headings
1  LC Subject Headings for Chidren’s Literature
2  Medical Subject Headings
3  National Agricultural Library Subject Authority File
4  fonte não especificada
5  Canadian Subject Headings
6  Répertoire de vedettes-matière
7  fonte especificada no subcampo $2

711 – Tipo de entrada secundária
#  informação não fornecida
2  entrada analítica

811 – Indefinido
#  indefinido

* campo não indicado para recurso contínuo
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Subcampos:
Atribuídos ao nome
$a  nome do evento ou nome da jurisdição como elemento de
    entrada (NR)
$c  local do evento (NR)
$d  data do evento (NR)
$e  unidade subordinada (R)
$j  termo designador de função (R)
$q  nome do evento que segue a jurisdição (NR)
$u  afiliação (NR)
$4  código de função (R)

Atribuídos ao título
$f  data da obra (NR)
$h  meio físico (NR) [611/711/811]
$k  subcabeçalho de forma (R)
$l  idioma do item (NR)
$p  nome da parte/seção (R)
$s  versão, edição, etc. (NR) [611/711/811]
$t  título da obra (NR)
$v  designação numérica/cronológica (NR) [811]
$x  ISSN (NR) [711/811]

Atribuídos ao autor e título
$g  informações diversas (NR)
$n  número da parte/seção/evento (R)
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Atribuídos a subdivisão de assunto
$v  subdivisão de forma (R) [611]
$x  subdivisão de geral (R) [611]
$y  subdivisão cronológica (R) [611]
$z  subdivisão geográfica (R) [611]

Subcampos de controle
$w  número de controle do registro bibliográfico (R) [811]
$0  número de controle do registro de autoridade (R)
$2  fonte do cabeçalho ou termo (R) [611]
$3  especificação dos materiais (NR) [611/711/811]
$5  instituição à qual o campo se aplica (NR) [711]
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)
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Indicações de uso:
IND 1 – Tipo de entrada – Nome institucional
Indica a forma de entrada do nome.

0 – Nome invertido
Nome de evento iniciado por um nome pessoal em ordem invertida 
(Sobrenome, Prenome).
.711 0# $a Smith (David Nichol) Memorial Seminar.

Nomes de eventos iniciados por um sobrenome sozinho, um nome 
pessoal em ordem direta (sem inversão), ou contendo um outro 
nome pessoal como elemento de entrada, são identificados com 
valor 2 (IND 1= “2”).
.111 2# $a Symposium Internacional "Manuel Pedroso" In 
        Memoriam $d (1976 : $c Guanajuato, Mexico)

1 – Nome da jurisdição
Nome de uma jurisdição sob o qual o evento entra.
.111 1# $a Bayreuth, Ger. (City). $q Festspiele.
.111 1# $a Chicago. $q Cartography Conference.

Nomes de eventos contendo um nome de uma jurisdição como parte 
integrante do nome ou qualificador para um nome de uma 
jurisdição são identificados com valor 2 (IND 1= “2”).
.111 2# $a Nation-wide Conference of the Women of Afghanistan
        $d (1980 : $c Kabol, Afghanistan)
.111 2# $a Brussels Hemoglobin Symposium $n (1st : $d 1983)
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2 – Nome em ordem direta
O nome do evento é em ordem direta, embora possa conter um 
termo qualificador entre parênteses, ou pode ser uma sigla ou 
iniciais.
.111 2# $a IASTED International Symposium
        $d (1982 : $c Davos, Switzerland)
.111 2# $a Symposium (International) on Combustion.
.111 2# $a Governor's Conference on Aging (N.Y.)
        $d (1982 : $c Albany, N.Y.)
.711 2# $a Theatertreffen Berlin (Festival)
.111 2# $a Esto '84 $d (1984 : $c Toronto, Ont).
        $e Raamatunäituse Komitee.
.811 2# $a International Congress of Romance Linguistics and 
        Philology $n (17th : $d 1983 : $c Aix-en-Provence, 
        France).
        $t Actes du XVIIème Congrès international de 
        linguistique et philologie romanes ; $v vol. no. 5.
.111 2# $a Congresso Brasileiro de Publicações
        $n (1st : $d 1981 : $c São Paulo, Brazil)

IND 2
O indicador 2 é próprio para cada campo de nome de evento. Ele 
é descrito nos seguintes campos: 111 (Entrada principal – Nome 
de evento); 611 (Assunto – Nome de evento); 711 (Entrada 
secundária – Nome de evento); e 811 (Entrada secundária de 
série – Nome de evento).

FORMATO BIBLIOGRÁFICO X11



Subcampos
$a – Nome do evento ou nome da jurisdição
Nome do evento ou nome da jurisdição sob o qual entra o 
evento. Não é codificado separadamente um termo qualificador 
entre parênteses. Eventos não entram sob uma jurisdição de 
acordo com AACR2.
.111 2# $a International Conference on Numerical Methods in 
 Geomechanics.
.111 2# $a Military History Symposium (U.S.) $n (9th : 
        $d 1980 : $c United States Air Force Academy)
.111 1# $a Seville. $q Exposición Ibero-Americana,
        $d 1929-1930.

$c – Local do evento 
Nome do local ou nome de uma instituição onde o evento se 
realizou. Vários locais são indicados em um único subcampo $c.
.111 2# $a Workshop on Primary Health Care $d (1983 :
        $c Kavieng, Papua New Guinea)
.711 2# $a Conference on Philosophy and Its History
        $d (1983 : $c University of Lancaster)
.111 2# $a Winter Olympic Games $n (14th : $d 1984 :
        $c Sarajevo, Bosnia and Hercegovina)
.111 2# $a World Peace Conference $n (1st : $d 1949 :
        $c Paris, France and Prague, Czechoslovakia)

Qualificador de local entre parênteses para o nome do evento 
não é codificado separadamente.
.111 2# $a Governor's Conference on Aging (N.Y.)
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$d – Data do evento
.111 2# $a Colloquio franco-italiano di Aosta $d (1982)
.111 2# $a Symposium on Finite Element Methods in Geotechnical 
        Engineering $d (1972 : $c Vicksburg, Miss.)
.111 2# $a International Institute on the Prevention and 
        Treatment of Alcoholism $n (26th : $d 1980 : $c 
        Cardiff, South Glamorgan)

$e – Unidade subordinada
Nome de uma unidade subordinada sob o nome do evento.
.111 2# $a International Congress of Gerontology.
        $e Satellite Conference $d (1978 : $c Sydney, N.S.W.)
.711 2# $a Stour Music Festival. $e Orchestra.
.111 2# $a White House Conference on Library and Information 
        Services $d (1979 : $c Washington, D.C.).
        $e Ohio Conference Delegation.
.711 2# $a Olympic Games $n (21st : $d 1976 : 
        $c Montréal, Québec). $e Organizing Committee.
        $e Arts and Culture Program. $e Visual Arts Section.

$f – Data da obra
Data de publicação usada com um título de uma obra em um campo 
autor/título.
.711 22 $a International Symposium on Standardization of 
        Hematological Method $d (1968 : $c Milan, Italy).
        $t Proceedings. $f 1970.

Datas adicionadas entre parênteses a um título para 
distingui--lo de título idêntico não são codificadas em 
subcampos separados.
.111 2# $a International Symposium on Quality Control (1974- )
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$g – Informações diversas
Informações que não são apropriadamente indicadas em nenhum 
outro subcampo.
.111 2# $a National Conference on Physical Measurement of the 
        Disabled, $n 2nd, $c Mayo Clinic, $d 1981,
        $g Projected, not held.

$h – Meio físico [611/711/811]
Qualificador do meio físico usado com um título de uma obra em 
um campo autor/título.

$j – Termo designador de função
Descreve a relação entre um nome e uma obra.
.611 20 $a Stour Music Festival. $b Orchestra, $j depicted.

$k – Subcabeçalho de forma
Subcabeçalho que ocorre como parte do título em um campo X11. 
O termo “Seleções” é um cabeçalho de forma usado com nomes de 
eventos.
.711 22 $a Council of Trent $d (1545-1563).
        $t Canones et decreta. $l English. $k Selections.
        $f 1912.

$l – Idioma da obra
Nome da(s) língua(s) ou um termo representando a língua (por 
ex., Poliglota) de uma obra em um campo autor/título.
.711 22 $a Conferencia General del Episcopado Latinoamericano
        $n (3rd : $d 1979 : $c Pueblo, Mexico).
        $t Evangelización en el presente y en el futuro de 
        América Latina. $l English. $f 1979.
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$n – Número da parte/seção/evento
Número de um evento.
(*) Em títulos uniformes de músicas, a série, opus, ou número 
do índice temático, ou ainda a data usada para distinguir uma 
obra de outra, são indicados no subcampo $n.
Múltiplas numerações alternativas (normalmente separadas por 
vírgulas) são indicadas em um único subcampo $n. Múltiplas 
numerações que são hierárquicas (normalmente separadas por 
ponto) são indicadas em separadas ocorrências do subcampo $n.
.711 2# $a Asian Games $n (9th : $d 1982 : $c Delhi, India)

$p – Nome da parte/seção
Usado em um campo autor/título.
Também contém um nome que segue a subdivisão de forma 
“Manuscrito”.
.711 2# $a International Conference on Gnosticism
        $d (1978 : $c New Haven, Conn.).
        $t Rediscovery of Gnosticism. $p Modern writers.
.711 2# $a Conference on the Limitation of Armament
        $d (1921-1922 : $c Washington, D.C.).
        $t Washington Kaigi keika. $n 1.
        $p Gunbi seigen ni kansuru mondai.

$q – Nome de evento que segue a jurisdição
Nome do evento que entrou sob a jurisdição indicada no 
subcampo $a.
.111 1# $a Paris. $q Salon (Société des artistes français)
.111 1# $a Paris. $q Peace Conference, $d 1919.

$s – Versão, edição, etc. [611/711/811]
Informações usadas em um campo autor/título. Pouco provável 
seu uso para eventos.
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$t – Título
Título uniforme, título da página de rosto, ou um título de 
série usado em um campo autor/título.
.611 20 $a Vatican Council $n (2nd : $d 1962-1965).
        $t Decretum de presbyterorum ministerio et vita.

Exemplos adicionais podem ser encontrados nos subcampos $f, 
$k, $l, $p, e $v.

$u – Afiliação
Filiação ou endereço do nome. Pronome de tratamento, cargo, 
empresa à qual está vinculado.

$v - Designação numérica/cronológica [811]
Número do volume ou outra designação sequencial usada em 
conjunto com uma entrada adicional de série no campo 811 
(Entrada secundária de série – Nome de evento).
.811 2# $a Conference of Latin Americanist Geographers.
        $t Publication series ; $v v. 1.

$v – Subdivisão de forma [611]
Identifica um específico tipo ou gênero de material como 
definido por tesauro. Utilizar somente quando uma subdivisão 
de forma é acrescentada a um nome de evento ou autor/título 
para formar um cabeçalho de assunto expandido. Subcampo $x 
pode ser usado se o termo funciona como subdivisão geral. A 
subdivisão de forma no subcampo $v é geralmente o último 
subcampo do campo, e pode ser repetitivo.
.611 20 $a Purdue Pest Control Conference $v Periodicals.
.611 20 $a International Congress of Writers for the Defence of 
        Culture $n (1st : $d 1935 : $c Paris, France)
        $v Fiction.
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$w – Número de controle do registro bibliográfico [811]
Ver indicações de uso em Apêndice A: Subcampos de controle.

$x – ISSN [711/811]
Usado em um campo autor/título.

$x – Subdivisão geral [611]
Subdivisão de assunto que não é apropriadamente inserido no 
subcampo $v (subdivisão de forma), no subcampo $y (subdivisão 
cronológica), nem no subcampo $z (subdivisão geográfica). 
Apropriado somente quando uma subdivisão geral tópica é 
adicionada a um nome ou autor/título.
.611 20 $a Olympics $x History $v Juvenile literature.
.611 20 $a Tour de France (Bicycle race) $x History.

$y – Subdivisão cronológica [611]
Representa um período de tempo. Usado em um campo 
autor/título.
.611 20 $a Derby (Horse race) $x History $y 20th century.

$z – Subdivisão geográfica [611]
Usada em um campo autor/título.

$0 – Número de controle de registro de autoridade
Ver indicações de uso em Apêndice A: Subcampos de controle.

$2 – Fonte do cabeçalho ou termo [611]
Usado quando indicador 2 contém o valor “7”.
A fonte dos códigos é MARC Code List for Relators, Sources, 
Description Conventions, disponível em:
http://www.loc.gov/marc/relators/.
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$3 – Especificação dos materiais [611/711]
Descreve os itens aos quais o campo se aplica.

$4 – Código de função
Codigo MARC para a função que descreve a relação entre um nome 
e uma obra. Mais de um código pode ser indicado se a 
instituição possuir mais de uma função. Os termos para estas 
funções são indicados no subcampo $e.
A fonte dos códigos é Marc Code List for Relators, Sources, 
Description Conventions, disponível em:
http://www.loc.gov/marc/relators/.
.111 2# $a Symposium on the Underground Disposal of 
        Radioactive Wastes $d (1979: $c Otaniemi, Finland)
        $4 fnd

$5 – Instituição à qual o campo se aplica [711]
Ver indicações de uso em Apêndice A: Subcampos de controle.

$6 – Relacionamento
Ver indicações de uso em Apêndice A: Subcampos de controle.

$8 – Campo relacionado e sequência
Ver indicações de uso em Apêndice A: Subcampos de controle.
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Cabeçalhos ambíguos:
Veja Appendix E: Ambiguous Headinds, disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/ambiguous-headings.html.

Ordem dos elementos e pontuações (inseridas nos dados):
Entrada de dados:
$a $n (  : $d   : $c  )

 Exibição: 
 Evento (n°. : data : lugar)

Artigos iniciais:
Quando ocorrem no início dos campos, são muitas vezes omitidos 
(exceto quando é intenção arquivar por ele). 
.111 2# $a Las Vegas Conference of Casino Owners
        $d (1985 : $c Las Vegas, Nev.)

Também são omitidos quando ocorrem no início de entrada 
adicional de título e/ou autor/título (isto é, 611, 711, 811). 
Qualquer diacrítico e/ou caracteres especiais que ocorram no 
início dos campos são mantidos. Note que estes caracteres são 
usualmente ignorados para propósitos de ordenação e 
arquivamento.

FORMATO BIBLIOGRÁFICO X11

http://www.loc.gov/marc/ambiguous-headings.html


Espaços:
Espaços não são usados em siglas ou letras iniciais de nomes 
pessoais usados como nomes de eventos.
.111 2# $a J.J. Sylvester Symposium on Algebraic Geometry
        $d (1976 : $c Johns Hopkins University)
.111 2# $a Woman's Rights Convention
        $n (1st : $d 1848 : $c Seneca Falls, N.Y.)
.111 2# $a Olympic Games $n (22nd : $d 1980 : 
        $c Moscow, R.S.F.S.R.)
.711 2# $a International SEG Meeting.

Um espaço é usado entre precedentes e sucessivas iniciais se 
uma abreviação consiste de mais de uma simples letra.
.111 2# $a Ph. D. in Music Symposium
        $d (1985 : $c Boulder, Colo.)
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Pontuação:
A pontuação é geralmente ditada pelas regras de catalogação 
descritiva ou do sistema de cabeçalho de assunto/tesauro. 
Apresentamos aqui algumas práticas aplicadas ao MARC.

Campos 111, 611, 711 e 811 são finalizados com uma marca de 
pontuação ou por fechamento de parêntese. Quando os subcampos 
$0, $2, $3, $4 ou $5 finalizam o campo, uma marca de pontuação 
ou fechamento de parêntese antecede estes subcampos.
.711 2# $a Convegno Santa Caterina in Finalborgo
        $n (1980 : $c Civico museo del Finale)
.111 2# $a Symposium on the Underground Disposal of 
        Radioactive Wastes $d (1979 : $c Otaniemi, Finland)
        $4 fnd

O nome de um cabeçalho nome/instituição ou autor/título é 
finalizado com uma pontuação inserida no dado. A marca de 
pontuação é colocada dentro de aspas.
.711 2# $a International Congress of the History of Art
        $n (24th : $d 1979 : $c Bologna, Italy).
        $t Atti del XXIV Congresso internazionale di storia 
        dell'arte.

O nome ou título seguido por uma subdivisão de assunto não é 
finalizado por uma marca de pontuação a menos que exista no 
dado (por ex., uma abreviatura, letras iniciais, ou data em 
aberto). 
.611 20 $a Vatican Council $n (2nd : $d 1962-1965).
        $t Acta synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici 
        Vaticani II $v Indexes.
.611 20 $a Council of Constantinople $n (1st : $d 381)
        $x History.
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X30 – TÍTULOS UNIFORMES – INFORMAÇÕES GERAIS        [2008/out]

Contém a identificação das designações de subelementos que 
ocorrem em campos de título uniforme ou convencional, título 
da página de título, ou título de série que não são 
construídos sob um nome em cabeçalho autor/título e que são 
construídos de acordo com regras geralmente aceitas de 
catalogação e construção de tesauros (por ex., AACR2, LCSH). 
Um título uniforme usado para reunir entradas bibliográficas 
para uma obra quando várias edições aparecem sob diferentes 
títulos e para prover identificação para uma obra quando o 
título pelo qual é conhecida difere do título de uma edição 
particular ou quando diferentes publicações possuem títulos 
idênticos.
Títulos uniformes usados em cabeçalhos de assunto em frase 
(por ex., Bible in atheism) são indicados no campo 650 
(Assunto – Termo tópico).

Indicações de uso para todas as designações são fornecidas 
nesta seção, exceto para o indicador 2. Em cada campo X11 
específico é indicada a lista de subcampos e o indicador 2 
aplicáveis.

*130 – Entrada principal – Título uniforme
 630 – Entrada de assunto – Título uniforme
 730 – Entrada secundária – Título uniforme
 830 – Entrada secundária de série – Título uniforme

* campo não indicado para recurso contínuo
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IND 1
130/630/730 – Caracteres a desprezar na alfabetação
0-9  número de caracteres a desprezar

830 – Indefinido
#  indefinido

IND 2
130 - Indefinido
#  indefinido

630 – Fonte do termo
0  Library of Congress Subject Headings
1  LC Subject Headings for Chidren’s Literature
2  Medical Subject Headings
3  National Agricultural Library Subject Authority File
4  fonte não especificada
5  Canadian Subject Headings
6  Répertoire de vedettes-matière
7  fonte especificada no subcampo $2

730 – Tipo de entrada secundária
#  informação não fornecida
2  entrada analítica

830 – Caracteres a desprezar na alfabetação
0-9  número de caracteres
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Subcampos:
Atribuídos ao título
 $a  título uniforme (NR)
 $d  data de assinatura do tratado (R)
 $e  termo designador de função (R) [630]
 $f  data da obra (NR)
 $g  informações diversas (NR)
 $h  meio físico (NR)
 $k  subcabeçalho de forma (R)
 $l  idioma do item (NR)
*$m  meio de apresentação da música (R)
 $n  número da parte/seção (R)
*$o  informação de arranjo para a música (NR)
 $p  nome parte/seção (R)
*$r  chave para música (NR)
 $s  versão, edição, etc. (NR)
 $t  título da obra (NR)
 $v  designação numérica/cronológica (NR) [830]
 $x  ISSN (NR) [730/830]
 $4  código de função (R)

Atribuídos a subdivisão de assunto
$v  subdivisão de forma (R) [630]
$x  subdivisão de geral (R) [630]
$y  subdivisão cronológica (R) [630]
$z  subdivisão geográfica (R) [630]
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Subcampos de controle
$w  número de controle do registro bibliográfico (R) [830]
$0  número de controle do registro de autoridade (R)
$2  fonte do cabeçalho ou termo (R) [630]
$3  especificação dos materiais (NR) [630/730/830]
$5  instituição à qual o campo se aplica (NR) [730]
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

* subcampos não abordados neste manual
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Indicações de uso:
IND 1 - Caracteres a desprezar na alfabetação [130/630/730]
Valor que indica o número de caracteres a desprezar associados 
a artigos definidos ou indefinidos existentes no início de um 
título uniforme que não são levados em consideração em 
processos de ordenação e arquivamento.

Estes artigos iniciais podem ser simplesmente omitidos na 
construção do título uniforme. Quando indicados, e se se 
deseja levá-los em consideração na alfabetação, o valor 
atribuído é zero (IND 1= “0”).
.130 0# $a Los Angeles times.

Diacríticos ou caracteres especiais (incluindo sinais de 
pontuação), quando no início do título que não comece com um 
artigo, são considerados alfabetáveis.
.130 0# $a "Hsüan lai hsi kan" hsi lieh.

Diacríticos, espaços ou sinais de pontuação associados ao 
artigo e espaços e sinais de pontuação que precedem o primeiro 
caractere alfabetável depois do artigo são incluídos como não 
alfabetáveis.

IND 1 – Indefinido [830]
Indefinido e contém “#” (branco).

IND 2
O indicador 2 é próprio para cada campo de título uniforme. 
Ele é descrito nos seguintes campos: 130 (Entrada principal – 
Título uniforme); 630 (Assunto – Título uniforme); 730 
(Entrada secundária – Título uniforme); e 830 (Entrada 
secundária de série – Título uniforme).
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Subcampos
$a – Título uniforme
Informações entre parênteses acrescentadas para formar um 
título distinto não são codificadas separadamente, exceto no 
caso de data de assinatura adicionada a um título uniforme de 
um tratado (ver subcampo $d).
.630 00 $a Dead Sea scrolls.
.730 0# $a New York times.
.130 0# $a Siège d'Orléans (Mystery play)
.830 #0 $a March of time.
.130 0# $a Beowulf.
.730 0# $a 60 minutes (Television program)
.830 #0 $a Resources information series.
.830 #0 $a Imago (Series)
.630 00 $a Four seasons (Motion picture : 1981)
.130 0# $a Dialogue (Montréal, Québec : 1962). $l English.
.630 00 $a Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance
        $d (1947)
 [A data da assinatura do tratado, entre parênteses, é 
 indicada no subcampo $d]

$d – Data de assinatura do tratado
Datas de tratados e outros acordos intergovernamentais.
.730 02 $a Bonn Convention $d (1952). $f 1980.
.630 00 $a Treaty of Utrecht $d (1713)

$e – Termo designador de função
Descreve a relação entre o título uniforme e os materiais 
descritos. Por ex.: Representado.
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$f – Data da obra
Data de publicação.
.730 0# $a Bible. $l Latin. $s Vulgate. $f 1454?
.130 0# $a Tosefta. $l English. $f 1977.

Data adicionada entre parênteses para distinguir entre títulos 
uniformes idênticos não é codificada em subcampo distinto.
.130 0# $a King Kong (1933)
.130 0# $a King Kong (1976)

$g – Informações diversas
Informações que não são apropriadamente indicadas em nenhum 
outro subcampo.
.130 0# $a Bible. $g Manuscripts, Latin. $p N.T.
        $p Gospels (Lindisfarne gospels)

$h – Meio físico
Qualificador do meio físico.
.130 0# $a Gone with the wind (Motion picture).
        $h Sound recording.

$k – Subcabeçalho de forma
Inclui Manuscrito, Protocolos, etc. e Seleções.
.130 0# $a Bible. $p O.T. $p Five Scrolls. $l Hebrew.
        $s Biblioteca apostolica vaticana. $k Manuscript.
        $n Urbiniti Hebraicus 1.
.130 0# $a Convention for the Protection of Human Rights and 
        Fundamental Freedoms $d (1950). $k Protocols, etc.,
        $d 1963 Sept. 16.
.130 0# $a Portrait and biographical album of Isabella County, 
        Mich. $k Selections.
.130 0# $a Vedas. $p Rgveda. $l Italian & Sanskrit.
        $k Selections.

FORMATO BIBLIOGRÁFICO X30



$l – Idioma da obra
Nome da(s) língua(s) ou um termo representando a língua (por 
ex., Poliglota) usado em um campo título uniforme.
.130 0# $a Khimiíà i tekhnologiíà vody. $l English.
.130 0# $a Lord's prayer. $l Polyglot.
.730 02 $a Treaty on the Non-proliferation of Nuclear Weapons
        $d (1968). $l Spanish. $f 1977.

*$m – Meio de apresentação da música
Veja mais informações em: 
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bdx00.html.

$n – Número da parte/seção
Número designador de parte/seção de uma obra usada em um campo 
título uniforme.
(*) Em títulos uniformes de músicas, a série, opus, ou número 
do índice temático, ou a data usada para distinguir uma obra 
de outra, são indicados no subcampo $n.
Múltiplas numerações alternativas (normalmente separadas por 
vírgulas) são indicadas em um único subcampo $n. Múltiplas 
numerações que são hierárquicas (normalmente separadas por 
ponto) são indicadas em separadas ocorrências do subcampo $n.
.730 0# $a Southern reporter. $n Second series.
.130 0# $a Annale Universiteit van Stellenbosch. $n Serie A2, 
        $p Söologie.
.730 0# $a Economics library selections. $n Series I,
        $p New books in economics.

*$o – Informação de arranjo para música [610/710/810]
Veja informações em: 
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bdx00.html.
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$p – Nome da parte/seção
Designação do nome de uma parte/seção de uma obra usada em um 
campo título uniforme.
.130 0# $a Recherches morales. $p Documents.
.130 0# $a Statistics of income. $p Partnership returns (1977)
.130 0# $a Statistical bulletin (Bamako, Mali). $p Supplement.
.730 02 $a American Convention on Human Rights $d (1969).
        $n Part 2, $p Means of Protection. $l Spanish.

O nome de uma subparte é indicado em um subcampo $p separado.
.130 0# $a Bible. $p N.T. $p Philippians. $l English.
        $s Revised Standard. $f 1980.
.130 0# $a Bible. $p N.T. $p Corinthians, 1st.

*$r – Chave para música
Veja informações em: 
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bdx00.html.

$s - Versão, edição, etc.
Informações usadas em um campo título uniforme.
.730 0# $a Bible. $p N.T. $p Luke. $l Greek.
        $s Codex Sinaiticus.

$t – Título
Título da página de título. Pouco provável seu uso.
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$v – Designação numérica/cronológica [830]
Número do volume ou outra designação sequencial usada em 
conjunto com uma entrada adicional de série no campo 830 
(Entrada secundária de série – Título uniforme).
.830 #0 $a Serie Mariano Azvela ; $v 2.

$v – Subdivisão de forma [630]
Identifica um específico tipo ou gênero de material como 
definido por tesauro. Utilizar somente quando uma subdivisão 
de forma é acrescentada a um título uniforme para formar um 
cabeçalho de assunto expandido. Subcampo $x pode ser usado se 
o termo funciona como subdivisão geral. A subdivisão de forma 
no subcampo $v é geralmente o último subcampo do campo, e pode 
ser repetitivo.
.630 00 $a New York times $v Indexes.
.630 00 $a Triple Alliance, 1882 $v Caricatures and cartoons.

$w – Número de controle do registro bibliográfico [830]
Ver indicações de uso em Apêndice A: Subcampos de controle.

$x – ISSN [730/830]
Usado em um campo autor/título.

$x – Subdivisão geral [630]
Subdivisão de assunto que não é apropriadamente inserida no 
subcampo $v (subdivisão de forma), no subcampo $y (subdivisão 
cronológica), nem no subcampo $z (subdivisão geográfica). 
Apropriado somente quando uma subdivisão geral tópica é 
adicionada a um título uniforme.
.630 00 $a Beowulf $x Language $v Glossaries, etc.
.630 00 $a Talmud $x Theology.
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$y – Subdivisão cronológica [630]
Representa um período de tempo.
.630 00 $a Koran $x Criticism, interpretation, etc. $x History
        $y 19th century.
.630 00 $a Berliner Revue $x History $y 20th century.

$z – Subdivisão geográfica [630]
.630 00 $a Bible $z Germany.
.630 00 $a Bible $x Study and teaching $z Germany $x History
        $y 20th century.

$0 – Número de controle de registro de autoridade
Ver indicações de uso em Apêndice A: Subcampos de controle.

$2 – Fonte do cabeçalho ou termo [630]
Usado quando indicador 2 contém o valor “7”.
A fonte dos códigos é MARC Code List for Relators, Sources, 
Description Conventions, disponível em:
http://www.loc.gov/marc/relators/.

$3 – Especificação dos materiais [630/730/830]
Descreve os itens aos quais o campo se aplica.
.830 #0 $3 1980: $a DHEW publication, $x 0090-0206.

$4 – Código de função [630]
Codigo MARC para a função que descreve a relação entre um 
título uniforme e os materiais descritos. Mais de um código 
pode ser indicado se existir mais de uma função. Os termos 
para estas funções são indicados no subcampo $e.
A fonte dos códigos é Marc Code List for Relators, Sources, 
Description Conventions, disponível em:
http://www.loc.gov/marc/relators/.
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$5 – Instituição à qual o campo se aplica [730]
Ver indicações de uso em Apêndice A: Subcampos de controle.

$6 – Relacionamento
Ver indicações de uso em Apêndice A: Subcampos de controle.

$8 – Campo relacionado e sequência
Ver indicações de uso em Apêndice A: Subcampos de controle.

Cabeçalhos ambíguos:
Veja Appendix E: Ambiguous Headinds, disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/ambiguous-headings.html.

Artigos iniciais:
Quando ocorrem no início dos campos são muitas vezes omitidos 
(exceto quando é intenção arquivar por ele). 
.730 0# $a Los Angeles times.

Qualquer diacrítico e/ou caracteres especiais que ocorram no 
início dos campos são mantidos. Note que estes caracteres são 
usualmente ignorados para propósitos de ordenação e 
arquivamento.

Espaços:
Espaços não são usados em iniciais.
.130 0# $a Biblia. $p N.T.
.830 #0 $a Special publication of the IEEE ....

Um espaço é usado entre precedentes e sucessivas iniciais se 
uma abreviação consiste de mais de uma simples letra.
.830 #0 $a Mineral resources series (Morgantown, W. Va.)
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Pontuação:
A pontuação é geralmente ditada pelas regras de catalogação 
descritiva ou do sistema de cabeçalho de assunto/tesauro. 
Apresentamos aqui algumas práticas aplicadas ao MARC.

Campos 130, 630, 730 e 830 são finalizados com uma marca de 
pontuação ou por fechamento de parêntese. Quando os subcampos 
$0, $2, $3, $4 ou $5 finalizam o campo, uma marca de pontuação 
ou fechamento de parêntese antecede estes subcampos.
.130 0# $a Ten commandments. $l English & Hebrew.
.730 02 $a God save the king; $o arr. $f 1982.
.630 00 $a Talmud $v Glossaries, vocabularies, etc. $5 ICU
.830 #0 $a Publicación miscelánea (Inter-American Institute for 
        Cooperation on Agriculture) ; $v no. 391.
.130 0# $a Bible. $l English. $s Revised Standard. $f 1961?

Os cabeçalhos títulos uniformes seguidos por uma subdivisão de 
assunto não são finalizados por uma marca de pontuação, a 
menos que o título finalize com uma abreviação ou inicial.
.630 00 $a United Nations Convention on Contracts for the In-
ternational Sale of Goods $d (1980) $v Congresses.
.630 00 $a Book of Mormon $x Antiquities.
.630 00 $a Bible. $p N.T. $x Criticism, interpretation, etc.
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*1XX - ENTRADA PRINCIPAL - INFORMAÇÕES GERAIS

Na catalogação de recursos contínuos, a adoção do título da 
publicação como entrada principal invalida o uso dos campos 
1XX.

*100 – Entrada principal - Nome de pessoa
*110 – Entrada principal - Nome de instituição
*111 – Entrada principal - Nome de evento
*130 – Entrada principal - Título uniforme

* campos não abordados neste manual
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20X–240 - TÍTULOS E TÍTULOS RELACIONADOS – INFORMAÇÕES GERAIS
                                                    [2002/out]

São apresentados nesta seção o campo para o título do item em 
catalogação como ele aparece na fonte principal (Campo 245 - 
Título principal) e outros campos de títulos aplicáveis a 
recursos contínuos. Podem ser utilizados para gerar pontos de 
acesso e exibição de notas, principalmente a partir da 
indicação de determinados valores atribuídos aos indicadores 
dos campos.

 210 – Título abreviado
 222 – Título chave
*240 - Título uniforme para uma obra
 242 – Título traduzido por instituição catalogadora
*243 - Título uniforme para várias obras
 245 – Título principal
 246 – Formas variantes do título
 247 – Títulos anteriores abrangidos

* campos não abordados neste manual
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CAMPO 210 - TÍTULO ABREVIADO (R)                    [2003/out]

Título abreviado para indexação ou identificação. Um título 
chave abreviado é fornecido pelo Centro ISSN responsável, 
baseado no Título chave (Campo 222). Outros títulos abreviados 
são fornecidos por agências catalogadoras, serviços de 
indexação e resumos. Pode ser criado pela agência catalogadora 
ou retirado do item.

IND 1 - Entrada secundária de título
0  não gerar
1  gerar

IND 2 - Tipo
#  Título chave abreviado (Centro ISSN)
0  Título abreviado

Subcampos:
$a  título abreviado (NR)
$b  qualificador (NR)
$2  fonte (R)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
$b – Qualificador
Indicar, quando possível, abreviado e sempre entre parênteses.

$2 - Fonte
A fonte dos códigos é MARC Code Lists for Relators, Sources, 
Description Conventions, disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/relators/relaothr.html#rela210b.
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Pontuação:
O campo não é finalizado por pontuação, exceto se o dado a 
possuir. Qualificadores são indicados entre parênteses.

Ex.:
.210 0# $a R. Bras. Econ.
 245 00 $a Revista brasileira de economia 
.210 00 $a Rev. IMESC
 222 #0 $a Revista do IMESC
 245 00 $a Revista do Instituto de Medicina Social e de 
        Criminologia de São Paulo
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CAMPO 222 - TÍTULO CHAVE (R)                        [2003/out]

Título atribuído a um recurso contínuo em conjunção com o 
International Standard Serial Number (ISSN). Fornecido pelo 
Centro ISSN, é formado a partir do título e construído, com 
qualificadores quando necessário, para torná-lo único.

IND 1= # (indefinido)

IND 2 - Caracteres a desprezar na alfabetação
0-9 número de caracteres a desprezar

Subcampos:
$a  título chave (NR)
$b  qualificador (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)
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Indicações de uso:
$a – Título chave (Key-title)
Título distintivo atribuído por Centro ISSN.

$b - Qualificador
Informação entre parênteses para qualificar e tornar único o 
título.

Pontuação:
O campo não é finalizado por pontuação, exceto se o dado a 
possuir. Qualificadores são indicados entre parênteses.

Constante de exibição:
Pode ser gerada pelo sistema a partir do Líder/18 (Líder/forma 
de catalogação descritiva), do campo 022 (ISSN) e do campo 222 
(Título chave).

ISSN <conteúdo 022 $a>  = <conteúdo 222>
ISSN-L <conteúdo 022 $l>  = <conteúdo 222>

Ex.:
.210 00 $a Rev. IMESC
 222 #0 $a Revista do IMESC
 245 00 $a Revista do Instituto de Medicina Social e de 
        Criminologia de São Paulo
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CAMPO 242 - TÍTULO TRADUZIDO POR INSTITUIÇÃO CATALOGADORA (R)
                                                    [2004/out]

Usado apenas quando o título traduzido não aparece no item 
como um título paralelo. Títulos paralelos são indicados no 
campo 245 (Título principal).

IND 1 - Entrada secundária de título
0  não gerar
1  Título traduzido

IND 2 - Caracteres a desprezar na alfabetação
0-9  número de caracteres a desprezar

Subcampos:
$a  título traduzido (NR)
$b  outras informações sobre o título (NR)
$c  responsabilidade (NR)
$h  meio físico (NR)
$n  número da parte/seção (R)
$p  nome da parte/seção (R)
$y  código da língua do título traduzido (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)
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Indicações de uso:
Para $a, $b, $c, $h, $n e $p veja campo 245 (Título 
principal).

$y – Código da língua da tradução
Quando presente $y, o subcampo anterior é finalizado por “.” 
(ponto). A fonte do código é MARC Code List for Languages, 
disponível em:  http://www.loc.gov/marc/languages.

Pontuação:
Último subcampo que antecede subcampo $y é finalizado por 
ponto.

Constante de exibição:
Pode ser gerada pelo sistema a partir do indicador 1.

Título traduzido: 
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CAMPO 245 - TÍTULO PRINCIPAL (NR)                  [2003/out]

Contém o título principal, a designação geral do material, 
complemento ao título, outras informações do título e as 
indicações de responsabilidade.

IND 1 - Entrada secundária de título
0  não gerar
1  gerar

IND 2 - Caracteres a desprezar na alfabetação
0-9  número de caracteres

Subcampos:
 $a  título principal (NR)
 $b  outras informações sobre o título (NR)
 $c  responsabilidade (NR)
 $f  datas do conjunto (NR) (inclusive dates)
 $g  datas da maior parte (NR) (bulk dates)
 $h  meio físico (NR)
 $k  forma (R)
 $n  número da parte/seção (R)
 $p  nome da parte/seção (R)
*$s  versão (NR)
 $6  relacionamento (NR)
 $8  campo relacionado e sequência (R)

* subcampo não abordado neste manual
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Indicações de uso:
IND 1 - Entrada secundária de título
Ao estabelecer como entrada principal para recursos contínuos 
o Título principal (Campo 245), a instituição catalogadora 
usará sempre IND 1= “0”.

IND 2 - Caracteres a desprezar na alfabetação
Valor que indica o número de caracteres a desprezar associados 
a artigos definidos ou indefinidos existentes no início de um 
título que não são levados em consideração em processos de 
ordenação e arquivamento.
Diacríticos ou caracteres especiais (incluindo sinais de 
pontuação), quando no início de título que não comece com um 
artigo, são considerados alfabetáveis.
.245 00 $a [Diary].
.245 00 $a –-as other see us.

Diacríticos, espaços ou sinais de pontuação associados ao 
artigo e espaços e sinais de pontuação que precedem o primeiro 
caractere alfabetável depois do artigo são incluídos como não 
alfabetáveis.
.245 05 $a [The Part of Pennsylvania]
.245 07 $a –-the serpent
.245 08 $a The ... annual report
.245 05 $a The “winter mind”
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Subcampos
Informações gerais
.Omissões na transcrição do título são indicadas por espaço-
reticências-espaço (AACR2R).

.Se o título possuir reticências ou colchetes, substitua por 
travessão (representado por dois hífens) e parênteses, 
respectivamente. 

.Dados incorretos são apresentados na forma correta entre 
colchetes e antecedidos por i.e.
.245 10 $a Nossa Senhora do Desterro [i.e. Florianópolis]
.245 00 $a 1927 [i.e. 1972]-

Observações:
Em sistemas automatizados a regra 1.0F1 (AACR2R 2002) quanto 
ao uso de [sic] não é apropriada; usar “i.e.” e a transcrição 
da forma correta possibilitam recuperação da forma correta.

O AACR2R 2002 (12.1B1) indica para recursos contínuos a 
correção de erros tipográficos óbvios na transcrição do título 
e a indicação em nota da forma apresentada no item. A nota é 
apresentada através do campo 246, indicador 2, código “#” 
(Formas variantes do título. Tipo de título = Tipo não 
especificado).
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$a – Título principal (title proper)
Inclui somente o título propriamente dito e o título 
alternativo. O título alternativo (alternative title) é a 
segunda parte de um título principal formado por duas partes, 
consistindo cada uma delas de um título distinto; as partes 
são interligadas pela palavra “ou”, ou sua equivalente em 
outras línguas, seguida por vírgula.
Não inclui subtítulo, informações sobre parte/seção, nem 
títulos paralelos.
Em registros formulados de acordo com os princípios do ISBD, 
inclui todas as informações até, inclusive, a primeira 
pontuação ISBD (por ex.: = : ; /) ou até DGM.
.245 10 $a Under the hill, or, The story of Venus and 
        Tannhauser.
.245 10 $a [Seventeen poems]. 
.245 00 $a Portals to the world. $p Selected Internet 
        resources. $p Maldives $h [electronic resource] /
        $c created and maintained by the Asian Division, Area 
        Studies Directorate. 

$b - Outras informações sobre o título (other title 
information)
O termo inclui títulos paralelos (parallel titles), subtítulos 
(qualquer frase relacionada com o título principal indicativo 
do caráter, conteúdo, etc. do item, ou ainda dos motivos ou 
ocasião para sua produção ou publicação), mas exclui variantes 
do título principal (por ex., títulos de lombada, títulos de 
sobrecapa, etc.).
Em registros formulados de acordo com os princípios do ISBD, 
inclui todas as informações a partir da primeira pontuação 
ISBD até, inclusive, a pontuação ISBD que indica 
responsabilidade (/) ou que preceder quer o número ($n) ou o 
nome da parte/seção ($p).
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Não é repetitivo mesmo que mais de um título paralelo e/ou 
outras informações forem apresentadas.
.245 10 $a Ceramic forum international : 
        $b CFI : Berichte der DKG. 
.245 10 $a Gentlemen's quarterly $h [microform] : $b GQ. 
.245 10 $a International review of applied psychology : 
        $b the journal of the International Association of 
        Applied Psychology = Revue internationale de 
        psychologie appliquée. 
 246 11 $a Revue internationale de psychologie appliquée 

$c – Responsabilidade, etc. (statement of responsibility, 
etc.)
Informações de responsabilidade e/ou informações que não se 
enquadram em nenhum outro subcampo. Em registros formulados de 
acordo com os princípios do ISBD, contém todos os dados após a 
barra (/). É o último subcampo do campo. Nenhum outro subcampo 
é indicado após ele.

$f – Datas do conjunto (inclusive dates)
Período durante o qual se criou o conteúdo total dos materiais 
descritos.

$g – Datas da maior parte (bulk dates)
Período durante o qual se criou a maior parte do conteúdo dos 
materiais descritos.
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$h - Meio físico (medium) (DGM)
Indica em que suporte físico o item está. 
Em registros formulados de acordo com os princípios do ISBD, é 
colocado entre colchetes e em letras minúsculas, na seguinte 
ordem:
$a $n $p $h $b $c

.245 14 $a The royal gazette $h [microform] / 
        $c New Brunswick. 
.245 00 $a [Geode] $h [realia]. 
.245 00 $a Daily report. $p People's Republic of China
        $h [microform] / $c FBIS.

$k – Forma (form)
Termo que define a forma descritiva do item, determinada pelo 
exame das características físicas, do conteúdo intelectual de 
seu assunto, ou o arranjo das informações (por ex., jornais, 
agendas).
.245 14 $a The charity ball : $b a comedy in four acts : 
        $k typescript, $f 1889 /
        $c by David Belasco and Henry C. DeMille.

$n - Número da parte/seção
Designação numérica para parte/seção de um título. Pode 
apresentar-se sob qualquer forma; por ex., Parte 1, Suplemento 
A, Parte dois. Quando houver mais de um sistema de numeração 
para a mesma parte/seção, indicar em um único $n. É repetitivo 
somente se após subcampo $a, $b, $n ou $p.
Em registros formulados de acordo com os princípios do ISBD, o 
subcampo $n é precedido de ponto.
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$p - Nome da parte/seção
Nome da parte/seção de um título. É repetitivo somente se após 
subcampo $a, $b, $n ou $p.
Em registros formulados de acordo com os princípios do ISBD, o 
subcampo $p se apresenta na seguinte ordem/pontuação:

$a . $p . $p
$a . $n , $p
$a . $p . $n , $p
$a . $p . $n

.245  00 $a Bibliografia da amazônia brasileira.
         $n Parte A, $n botânica
.245  00 $a Bibliografia da amazônia brasileira.
         $n Parte B, $n zoologia
.245  00 $a Deutsche Bibliographie. 
         $p Wöchentliches Verzeichnis. $n Reihe B, 
         $p Beilage, Erscheinungen ausserhalb des 
         Verlagsbuchhandels :
         $b Amtsblatt der Deutschen Bibliothek

*$s - Versão
Nome, código ou descrição de uma cópia gerados em momentos 
diferentes ou para diferentes públicos.
Para recursos contínuos, usar campo 250 (Edição).
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Espaços:
Letras iniciais, separadas ou não por pontos, não são 
indicadas com espaço entre elas:
.245 10 $a NBA
.245 10 $a H.G. Wells

mas um espaço é usado quando a abreviatura for constituída por 
mais de uma letra:
.245 10 $a W. Va.

Quando uma supressão no título é indicada por reticências, um 
espaço é colocado antes e depois. O espaço após as reticências 
está condicionado à não existência de vírgula, ponto, ponto de 
exclamação ou de interrogação.

FORMATO BIBLIOGRÁFICO 245



Pontuação:
Campo finalizado por ponto mesmo quando uma outra marca de 
pontuação esteja presente, a não ser que a última palavra do 
campo seja finalizada por ponto.

O   AACR2R 2002   indica as seguintes pontuações  :
$a Título 
$h [DGM] 
= $b  Título paralelo
: $b  outras informações sobre título
/ $c primeira indicação de responsabilidade
; cada uma das indicações subsequentes de responsabilidade. -
Campo finalizado por ponto-espaço-traço-espaço.

Ordem das informações e codificações:
.$a Título principal : $b complemento título / 
 $c responsabilidade. - 
.$a Título principal = $b tít paralelo / 
 $c responsabilidade. -
.$a Título principal / $c responsabilidade. -
.$a Título principal $h [DGM] / $c responsabilidade. -
.$a Título principal. $n Número parte/seção, $p Parte/seção 
.$a Título principal : $b complemento título : compl tít
.$a Título principal / $c responsabilidade ; indicações 
 subsequentes de responsabilidade. -  
.$a Título principal. $n Parte A, $p Suplemento $h [DGM] = 
 $b Título paralelo. Part A, Supplement
.$a Título principal. $n Parte A, $p Suplemento $h [DGM] / 
 $c Responsável = Título paralelo. Part A, Supplement / 
 Responsibility. -
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CAMPO 246 - FORMAS VARIANTES DO TÍTULO (R)          [1999/fev]

Contém formas variantes do título associadas ao item, quer 
elas estejam ou não no item. São registradas apenas se forem 
substancialmente diferentes do Título principal (Campo 245) e 
se contribuírem para uma identificação mais completa do item.

IND 1 - Controle de nota/secundária de título
0  com nota, sem secundária
1  com nota, com secundária
2  sem nota, sem secundária
3  sem nota, com secundária

IND 2 - Tipo de título
#  Tipo não especificado
0  Parte do título
1  Título paralelo
2  Título de número especial
3  Outro título
4  Título da capa
5  Título da página de rosto adicional
6  Título de partida
7  Título corrente
8  Título da lombada
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Subcampos:
$a  título (NR)
$b  outras informações sobre o título (NR)
$f  designação numérica/sequencial (NR)
$g  informações adicionais (NR)
$h  meio físico (NR)
$i  texto de exibição (NR)
$n  número de parte/seção (R)
$p  nome da parte/seção (R)
$5  instituição à qual o campo se aplica (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
IND 1 - Controle de nota/secundária de título
0 - com nota, sem secundária
Nota é gerada, mas não é criada entrada secundária.
.246 0# $i Added title page title on some issues: 
        $a Annual report 

1 - Com nota, com secundária
Nota é gerada, assim como entrada secundária.
.246 13 $a California State Assembly file analysis 

2 - Sem nota, sem secundária
Não há geração de nota nem de entrada secundária.
.245 00 $a ALA bulletin.
 246 2# $a American Library Association bulletin 

3 - Sem nota, com secundária
Nota não é gerada, mas é criada entrada secundária.
.245 04 $a Journal for general philosophy of science = 
        $b Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie 
 246 31 $a Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie 
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IND 2 – Tipo de título
Usado para gerar constante de exibição que antecede títulos, 
quando as notas são geradas a partir deste campo, ou seja, 
quando o indicador 1 contém valor “0” ou “1”.

# - Tipo não especificado
Quando nenhum dos outros valores é apropriado. A existência 
deste valor no campo não gera nota; somente a existência do 
subcampo $i (texto de exibição), quando um texto especial é 
necessário, gera nota. [MARC não informa sobre secundária]
.245 00 $a 4 corners power review.
 246 1# $a Four corners power review 
.246 1# $i Panel title: $a Welcome to big Wyoming 
.245 10 $a Computerized engineering index.
 246 1# $i Também conhecido como: $a COMPENDEX 

.245 10 $a Development of laser velocimeter system for flame 
studies. 
 246 1# $i Título expandido: $a Development 
of electro-optical laser velocimeter system for flame studies 
.245 00 $a African semminar [sic] series.
 246 3# $a African seminar series 

0 - Parte do título (portion of title)
Refere-se a títulos de partes ou seções ($p), títulos 
alternativos ($a), porção do título ($a) para os quais se 
deseja acesso/entrada secundária. Nota não é gerada.
.245 04 $a The Berkley book of modern writing.
 246 30 $a Modern writing
 [Título com destaque tipográfico]
.245 00 $a American Council on Education studies.
        $n Series III, $p Financial advisory services
 246 30 $a Financial advisory services 
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Quando iniciais e forma estendida são apresentadas no registro 
($a e $b), a forma não indicada como título principal é 
indicada no campo 246.
.245 00 $a Library resources market place : $b LRMP.
 246 10 $a LRMP 

1 - Título paralelo (ou equivalente) (parallel title)
Título em outra língua contido no 245 $b para o qual se deseja 
acesso ou entrada secundária. Nota não é gerada. Ocorrendo 
mais de um, cria-se um 246 para cada.
Títulos paralelos que possuem partes/seções, diferentemente de 
245, são aqui codificados com $n e $p.
.245 00 $a Modern problems of pharmacopsychiatry = 
        $b Moderne Probleme der Pharmakopsychiatrie = 
        Problèmes actuels de pharmacopsychiatrie. 
 246 31 $a Moderne Probleme der Pharmakopsychiatrie 
 246 31 $a Problèmes actuels de pharmacopsychiatrie 
.246 31 $a Archives for meteorology, geophysics, and 
        bioclimatology. $n Serie A, 
        $p Meteorology and geophysics 

2 - Título de número especial (distinctive title)
Título que ocorre junto ao título principal em publicações 
específicas de um item e pelo qual podem ser conhecidas. São 
mais comumente encontrados em itens como relatórios anuais, 
anuários e anais quando uma publicação é dedicada a um tema 
específico. Quando usado para um volume individual, que por um 
título especial é conhecido, o subcampo $f é sempre informado.
Quando desejamos informar cada título específico, usamos o 
campo 246, podendo ser gerada nota para cada um deles. Quando 
todos os números possuem títulos especiais e não se deseja 
recuperar cada um, em lugar do campo 246 usa-se o campo 500 
(Notas gerais).
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.245 00 $a Commodity year book.
 246 12 $a Commodities in industry $f 1940 
 246 12 $a Commodity statistics $f 1942 
 500 ## $a Some issues have also distinctive title. 

3 - Outro título (other title)
Título que aparece no item e que não é adequadamente indicado 
através dos outros valores. Nota pode ser gerada: Outro 
título. Esta nota é utilizada quando o subcampo $i não pode 
expressar corretamente. [MARC não informa sobre secundária]

Inclui, entre outros:

.Título do expediente (masthead title)
Indicação do título, proprietário, editores, etc. de um jornal 
ou periódico; embora a localização seja variável, são 
comumente encontrados na página editorial ou no topo de uma 
página e, no caso dos periódicos, na página de conteúdo.

.Título falso (half-title) 
Título abreviado que aparece numa folha que antecede a página 
de título.

.Título do encadernador (binder's title) 
Título impresso na capa de um item por um encadernador, 
distinto do título impresso na capa original do editor.

.Título do colofão (colophon title) 
O colofão aparece no final de um item contendo informações 
acerca de um ou mais dos seguintes elementos: título, 
autor(es), editor, impressor, data de publicação ou de 
impressão, etc. 
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.Títulos paralelos não indicados no campo 245 (parallel titles 
not recorded in field 245)

.Título de capa encontrado em formato invertido na parte 
posterior da publicação (cover title found in an inverted 
format at the back of the publication)

.Título enunciado (spelled out title)
Título sem abreviações, sem iniciais, para tornar 
perfeitamente claro, compreensível.

Ex.:
.245 10 $a Vier letzte Lieder $h [sound recording] ; $b Die
 heiligen drei Könige aus Morgenland ; Capriccio ; 
 Mondscheinmusik ; Monolog der Gräfin / $c Richard Strauss. 
 246 3# $a 4 letzte Lieder 
 246 30 $a Letzte Lieder 
 740 02 $a Heiligen drei Könige aus Morgenland
 740 02 $a Capriccio
 740 02 $a Mondscheinmusik
 740 02 $a Monolog der Gräfin
 [Campo 740 usado para títulos de outros trabalhos que não o
 primeiro]
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4 - Título da capa (cover title)
Título impresso, escrito ou carimbado na capa original do item 
pelo editor. Nota pode ser gerada. Não confundir com a nota 
quando o título de capa é usado como fonte principal de 
informação (Título da capa). [MARC não informa sobre 
secundária]
.245 00 $a Report and financial accounts for the fifteen
        months ended 31st March ... /
        $c Qantas Empire Airways Limited. 
 246 14 $a Qantas annual report

5 - Título da página de rosto adicional (added title page 
title)
Normalmente um título em outro idioma encontrado em página 
anterior ou posterior à página de rosto usada como fonte 
principal, ou em página de rosto invertida no final do item. 
Nota pode ser gerada. [MARC não informa sobre secundária]

6 - Título de partida (caption title)
Título apresentado no início da primeira página de texto. Nota 
pode ser gerada. [MARC não informa sobre secundária]

7 - Título corrente (running title)
Título impresso no topo ou no pé de cada página do item.
Nota pode ser gerada. [MARC não informa sobre secundária]
.245 00 $a Bangladesh Education Extension Centre bulletin. 
 246 3# $a BEEC bulletin 
 246 17 $a B.E.E.C. bulletin
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8 - Título da lombada (spine title)
Título que aparece na lombada original do item. Nota pode ser 
gerada. [MARC não informa sobre secundária]

Subcampos:
As indicações de uso para os subcampos $a, $b, $h, $n, e $p 
são as mesmas apresentadas para o campo 245.

$f - Designação numérica/sequencial
Indicação de datas ou volumes e números nos quais ocorrem - ou 
a partir dos quais ocorrem - as variações de título quando é 
gerada nota. Subcampo não é usado quando indicador 2 contém 
valor “0” ou “1”.
.246 14 $a State publications monthly checklist $f July 1976- 

Quando somente a data de término é indicada, espaços em branco 
são colocados do início do subcampo até o traço. A agência 
catalogadora pode definir a quantidade de espaços, mas 
geralmente são usados de um a três.
.246 05 $a Liste de publication $f  -Oct. 1977 

Quando a indicação de datas/volumes está incompleta pode-se 
incluir apenas parte dos dados.
.246 14 $a Rentabilidad $f 19  -1976

$g - Informações adicionais
Informações diversas que não são apropriadamente inseridas em 
outro subcampo. Usado para frases colocadas entre parênteses, 
tais como “varia ligeiramente”.
.246 04 $a <variant title> $g (varia ligeiramente) 

FORMATO BIBLIOGRÁFICO 246



$i - Texto de exibição
Usado para indicar a frase introdutória da variação do título 
quando os valores 2-8 do indicador 2 são inadequados.
Quando este subcampo é usado, o indicador 2 contém valor “#”. 
O subcampo $i precede o subcampo $a.
.246 0# $i Added title page title on some issues: 
        $a Annual report 

Ordem de entrada para vários campos 246:
.campo 246 IND 2= “0”
.campo 246 IND 2= “1”
.demais ocorrências na ordem estabelecida para notas.
.245 00 $a Educational & industrial television. 
 246 3# $a Educational and industrial television 
 246 3# $a EITV 
 246 13 $a E-ITV $f Jan. 1981-May 1983 
 246 17 $a E&ITV $f Jan. 1980-Apr. 1981 

Artigos iniciais:
Geralmente não são registrados no campo 246, a menos que se 
deseje considerá-lo para ordenação.
.246 10 $a Los Angeles Police Department crime report

Pontuação:
O campo não é finalizado por pontuação, exceto se o dado a 
possuir. Nenhuma pontuação precede o subcampo $f, exceto, 
também, se o dado a possuir. Veja campo 245 (Título principal) 
para mais informações.
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Constante de exibição:
Pode ser gerada pelo sistema a partir do indicador 2 e, em 
especial, do subcampo $i.

IND 
2

Tipo de título Constante de exibição OBS
# tipo não especificado $i
0 parte do título -
1 título paralelo -
2 título número especial Título número especial: $f
3 outro título $i
4 título da capa Título da capa:
5 título da página de 

título adicional
Título adicional:

6 título de partida Título de partida:
7 título corrente Título corrente:
8 título da lombada Título da lombada:

Ex.:
.245 10 $a Programa de trabalho sobre plantações de café
 246 38 $a Plantações de café
 500 ## $a Título retirado da lombada
.246 0# $i Added title page title on some issues: 
        $a Annual report 
.245 00 $a ALA bulletin.
 246 2# $a American Library Association bulletin 
.245 04 $a Journal for general philosophy of science = 
        $b Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie 
 246 31 $a Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie
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CAMPO 247 – TÍTULOS ANTERIORES ABRANGIDOS (R)       [2002/out]

Usado quando um registro catalogado representa vários títulos 
associados a ele.

Segundo algumas regras de catalogação (por ex., regras da 
ALA), um periódico é catalogado sob o último título, com os 
títulos anteriores anotados no mesmo registro em notas de 
“Título varia”. Igualmente, segundo algumas regras (por ex., 
AACR2), um recurso integrado é catalogado sob o último título, 
com os títulos anteriores anotados no mesmo registro. Títulos 
anteriores podem ser adequadamente informados no campo 547 
(Nota - Informação complexa de título anterior).

Sob outras regras de catalogação (por ex., AACR2), separados 
registros bibliográficos podem ser criados quando uma 
significativa mudança no título do periódico ocorre. Quando 
registros separados são criados para cada mudança de título, 
os campos de ligação 780 e 785 podem ser usados para mostrar 
as entradas anteriores e posteriores.

IND 1 – Entrada secundária de título
0  sem secundária
1  com secundária

IND 2 – Controle de nota
0  Título varia
1  sem nota
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Subcampos:
$a  título (NR)
$b  outras informações sobre o título (NR)
$f  designação numérica/sequencial (NR)
$g  informações adicionais (NR)
$h  meio físico (NR)
$n  número de parte/seção (R)
$p  nome da parte/seção (R)
$x  ISSN (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
IND 2 - Controle de nota
Quando uma nota não pode ser estabelecida de forma clara, 
indica-se IND 2= “1” e uma nota textual é indicada no campo 
547.

Subcampos
As indicações de uso para os subcampos $a, $b, $h, $n, e $p 
são as mesmas apresentadas para o campo 245.

$f - Designação numérica/sequencial
Datas ou números de volume e fascículo que apresentam a forma 
variante do título.
.247 10 $a Journalism bulletin $f Mar. 1924-Nov. 1927

Quando somente a data de término é indicada, espaços em branco 
são colocados do início do subcampo até o traço. A agência 
catalogadora pode definir a quantidade de espaços, mas 
geralmente são usados de um a três.

Quando a indicação de datas/volumes está incompleta, pode-se 
incluir apenas parte dos dados.
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$g - Informações adicionais
Informações diversas que não são apropriadamente inseridas em 
outro subcampo. Usado para frases, colocadas entre parênteses, 
tais como “varia ligeiramente”.
.247 01 $a <former title> $g (varia ligeiramente) 

Artigos iniciais:
Geralmente não são registrados no campo 247, a menos que se 
deseje considerá-lo para ordenação.

Pontuação:
O campo não é finalizado por pontuação, exceto se o dado a 
possuir. Veja mais informações sobre pontuação no campo 245 
(Título principal).

Constante de exibição:
Pode ser gerada pelo sistema a partir do indicador 2.

Título varia:
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25X-28X – EDIÇÃO, IMPRENTA, ETC. – INFORMAÇÕES GERAIS
                                                    [2004/out]

Informações descritivas referentes a edição, impressão, 
publicação, endereços e características específicas do item.

 250 – Edição
*254 – Informação de apresentação musical 
*255 – Dado matemático para item cartográfico
*256 – Características de arquivos de computador
*257 – País da empresa produtora de filme de arquivo
*258 – Dados de emissão filatélica
 260 – Área de publicação, distribuição, etc.
*263 – Data estimada de publicação
 270 – Endereço

* campos não abordados neste manual
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CAMPO 250 – EDIÇÃO (NR)                             [2002/out]

Contém informações sobre a edição de um item.
Para recursos contínuos, este campo não é utilizado para 
informações de edições tais como 2ª. edição, que são 
adequadamente indicadas no campo 362 (Designação sequencial e/
ou cronológica).

Observações:
O AACR2R 2002 indica transcrição de informações de edição 
quando pertencente a um dos seguintes tipos:

a) publicações seriadas
.indicações de edição local
.250 ## $a Northern ed.

.indicações de edição de interesse específico

.250 ## $a Éd. pour le médecin

.indicações de formato ou apresentação física especiais

.250 ## $a Airmail ed.

.250 ## $a Braille ed.

.250 ## $a Library ed.

.250 ## $a Microform ed.
 
.indicações de edição com especificação de língua
.250 ## $a English ed.
.250 ## $a Éd. française

.indicações de reimpressão ou reedição que se referem a uma 
reedição ou revisão de uma publicação seriada como um todo
.250 ## $a Reprint ed.
.250 ## $a 2nd ed.
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b) recursos integrados
Transcreva se for considerada importante.

O AACR2R 2002 indica ainda:
Revisão regular ou atualização frequente (por ex.: Rev. ed. 
issued every 6 months; Frequentemente atualizada) são 
indicadas como periodicidade na área das notas.
Para publicações seriadas, faça indicação da numeração (por 
ex., 1st ed., 1916 ed.) na área da numeração.

Se uma indicação de edição aparecer em mais de uma língua ou 
alfabeto, transcreva a indicação que estiver na língua ou 
alfabeto do título principal.

Para mudanças nas informações sobre edição que não exijam nova 
descrição:
a) publicações seriadas
Redija uma nota se consideradas importantes.

b) recursos integrados
Altere a área de edição de forma a refletir a interação 
corrente e redija uma nota, se a mudança for considerada 
importante.
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IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  edição (NR)
$b  informações complementares (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
$a – Edição
Geralmente consiste de caracteres alfabéticos e numéricos 
acompanhados por palavras e/ou abreviaturas. Se aparece em 
mais de uma língua, somente a primeira é indicada no subcampo 
$a. Em registros formulados de acordo com o ISBD inclui todas 
as informações até “ = ” ou “ / ”.

$b – informações complementares
Normalmente a indicação de responsável e/ou edição paralela. . 
Em registros formulados de acordo com o ISBD inclui todas as 
informações após “ = ” ou “ / ”.

Pontuação:
Campo finalizado por ponto.

Ex.:
.250 ## $a 2nd ed. 
.250 ## $a Special education ed. 
.250 ## $a ICPSR ed., OSIRIS IV version. 
.250 ## $a Medium-high voice ed. 
.250 ## $a Rev. as of Jan. 1, 1958. 
.250 ## $a World's classics ed., New ed., rev., reset, and 
        illustrated. 
.250 ## $a Canadian ed. = $b Éd. canadienne. 
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CAMPO 260 - ÁREA DE PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. (R) 
                                                    [2004/out]

Contém informações referentes a publicação, impressão, 
distribuição, emissão ou produção de um item.

IND 1 – Sequência de informação de publicadores
#  não aplicável/não há informação/disponível mais antigo
2  editor subsequente
3  editor corrente/último editor

IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  lugar de publicação, distribuição, etc. (R)
$b  nome do editor, publicador, etc. (R)
$c  data de publicação, distribuição, etc. (R)
$e  lugar de impressão (R)
$f  impressor (R)
$g  data de impressão (R)
$3  especificação dos dados (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)
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Indicações de uso:
IND 1 – Sequência de informação de publicadores
# - Não aplicável/não há informação/disponível mais antigo
Usado quando da catalogação inicial. As informações dadas no 
valor “#” não são modificadas (exceto se incorretas ou ocorrer 
disponibilidade de fascículos anteriores com diferentes 
informações).
.260 ## $a Paris : $b Gauthier-Villars ; 
        $a Chicago : $b University of Chicago Press, $c 1955. 

2 – Editor subsequente
Usado quando o editor (e seu lugar) muda. Editores entre o 
primeiro e o mais recente podem ser informados, abrindo-se 
nova ocorrência do campo para cada um deles.
.260 2# $3 1980-May 1993 $a London : $b Vogue

3 - Editor corrente/último editor
Usado quando o editor (e seu lugar) muda. A informação de 
editor corrente pode ser adicionada. 
Dados de um editor subsequente podem ser trocados para 
refletir a informação corrente quando somente o primeiro e o 
último são necessários.
.260 3# $3 1998- $a Washington, D.C. : 
        $b National Agriculture Library : 
        $b For sale by the Supt. of Docs., U.S. G.P.O. 
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Subcampos
$a - Lugar de publicação, distribuição, etc.
Pode conter [S.l.] quando lugar desconhecido.

$b - Nome do editor, publicador, etc.
Pode conter [s.n.] quando editor desconhecido.

$c - Data de publicação, distribuição, etc.
Pode conter data de publicação, de copirraite e outras.
A data de publicação é fornecida somente quando a primeira 
e/ou a última tiragem, iteração ou parte estiverem disponíveis 
ou quando encerrada.

Se a data inicial e/ou final estiverem disponíveis, registre:
.data inicial seguida por hífen
.data final precedida de hífen
.data inicial hífen data final
.se data inicial igual a data final, registre como data única
.para uma folha solta de atualização, registre a data da 
última atualização caso considere importante.
.260 3# $a  ...  $c 1995-1998 [atualizada em 1999]

Se data não disponível, não registre neste campo e sim em 
notas. Opcionalmente, registre neste campo se puder ser 
verificada prontamente, entre colchetes.

Se existe data de publicação e de copirraite, ambas são 
indicadas em um único subcampo $c.

$e, $f e $g – Lugar, impressor e data de impressão
Informações de manufatura seguem as orientações para os 
correspondentes subcampos $a, $b e $c.
Estas informações são colocadas entre parênteses.
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$3 - Especificação dos dados
A partir da indicação, por exemplo, do período de abrangência 
da informação apresentada.
.260 ## $a Paris ; $a New York : $b Vogue, $c 1964- 
.260 2# $3 1980-May 1993 $a London : $b Vogue 
.260 3# $3 June 1993- $a London : $b Elle 
.260 2# $3 2000?-2002 $a New York :
        $b Columbia University Press 

Espaços:
Espaços não são usados entre letras de iniciais, incluindo 
iniciais adjacentes em nomes pessoais.
Um espaço é utilizado entre distintas letras iniciais (ou 
conjunto de siglas), acrônimos ou abreviaturas contíguas.
.260 ## $a Colombia, S.C. : $b H.W. Williams Co., $c 1982.
.260 ## $a Washington : $b U.S. G.P.O., $c 1981- 

Pontuação:
Veja instruções nos subcampos. Os colchetes são incluídos no 
conteúdo do campo; os parênteses não são incluídos.
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Observações:
O   AACR2R 2002   indica as seguintes pontuações  :
$a Lugar : $b Editora, $c Data.
$a Lugar ; $a Lugar : $b Editora, $c Data-
$a Lugar : $b Editora : $b Editora, $c Data-
$a Lugar : $b Editora ; $a Lugar : $b Editora, $c Data-data
$a Lugar : $b Editora, $c Data-data $e (Lugar : $f Impressor,
       $g Data-data)

$a [S.l. : $b s.n., $c 19--?]-
$a [S.l. : $b s.n.], $c 1950-
$a [S.l.] : $b Editor, $c [19--?]-
$a [S.l.] : $b Editor, $c 1950-
$a Lugar : $b [s.n., $c 19--?]-
$a Lugar : $b [s.n.], $c 1950-1980

Possibilidades de indicação quando o item não apresenta data:
[entre 1945 e 1950]  período correto
[1889 ou 1890]       uma das datas é a correta
[1962?]              data provável
[ca. 1953]           data aproximada
[195-]               década certa
[194-?]              década incerta
[19--]               século certo
[19--?]              século incerto

Dados incorretos são apresentados na forma correta entre 
colchetes e antecedidos por i.e.
.260 ## $a Nossa Senhora do Desterro [i.e. Florianópolis] 
.260 ## $a ...   $c 1927 [i.e. 1972]-
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Mudanças na imprenta:
.Publicações seriadas: Imprenta: informações iniciais
                           Nota: informações subsequentes
.Recursos integrados:  Imprenta: informações correntes
                           Nota: informações anteriores

Exemplos de codificação e transcrição dos dados:
$a Rio [de Janeiro]
$a [Rio de Janeiro?]
$a Lugar : $b Editora, $c 1997-
$a Lugar : $b Editora, $c [1997]-
$a Lugar : $b Editora, $c [1997?]-
$a Lugar : $b Editora, $c [199-]-
$a Lugar : $b Editora, $c [199-?]-
$a Lugar : $b Editora, $c [19--?]-
$a Lugar : $b Editora, $c 1997-2000
$a Lugar : $b Editora, $c [1997]-2000
$a Lugar : $b Editora, $c 1997-[2000?]
$a Lugar : $b Editora, $c [1997-2000]
$a Lugar : $b Editora, $c [1997?-2000?]
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CAMPO 270 – ENDEREÇO (R)                            [1999/fev]

Contém endereço (assim como um acesso eletrônico tipo e-mail, 
número de telefone, fax, TTY e outros) para contatos 
relacionados com o conteúdo do item. Vários endereços, como 
endereços postais e endereços correspondentes à localização 
física de um item ou facilidades, são registrados em separadas 
ocorrências do campo. 

Para recursos on-line, os endereços podem ser de pessoas ou 
instituições que são os responsáveis pela disponibilidade do 
item. 

Endereços relacionados com o editor, o fabricante ou vendedor 
de um item estão registrados no campo 260 (Área de publicação, 
distribuição, etc.) e no campo 037 (Fonte de aquisição).
Os contatos relacionados ao acesso a uma instância de um 
recurso on-line em um determinado endereço eletrônico estão 
contidos no campo 856 (Localização e acesso eletrônicos). 

IND 1 – Nível
#  não especificado
1  principal
2  secundário

IND 2 – Tipo de endereço 
#  não especificado
0  postal
7  especificado no subcampo $i
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Subcampos:
$a  endereço (R)
$b  cidade (NR)
$c  estado ou província (NR)
$d  país (NR)
$e  código postal (NR)
$f  termos que precedem nome (NR)
$g  nome (NR)
$h  cargo (NR)
$i  tipo de endereço (NR)
$j  número de telefone especial (R)
$k  número de telefone (R)
$l  número de fax (R)
$m  endereço eletrônico (R)
$n  TDD ou TTY (R)
$p  pessoa de contato (R)
$q  cargo do contato (R)
$r  horário (R)
$z  nota pública (R)
$4  código de função (R)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
$f – Termos que precedem nome
Por ex., General, Dr.

$g – Nome do destinatário (attention name)
Por ex., nome da pessoa.

$h – Cargo do destinatário
Por ex., Chefe, M.D.
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$i – Tipo de endereço
Uma palavra ou mais informando o tipo de endereço encontrado 
no campo. Por ex., Cobrança. É o primeiro subcampo do campo, a 
menos que esteja presente o $6.

$j – Número de telefone especial
Inclui linha direta (hotline), linha gratuita (toll-free), 
números de emergência e outros.

$k – Número de telefone 
Um telefone geral, administrativo. Pode conter a informação 
sobre a inexistência de um número.

$z – Nota pública
Adequada para exibição.

Pontuação:
O campo não é finalizado por pontuação, exceto se o dado a 
possuir.

Ex.:
.270 1# $f Dr. $g George Smith $h Director 
        $a 8899 South Lobo St. $b Vancouver $c BC $d Canada 
        $e V2N 1Z5 $j 1-800-543-1234 $k 1-604-947-1255 
        $l 1-604-947-0505 $m GSMITHBC 
.270 17 $i Office: $a 325 Spring St. $b New York $c NY $e 10013 
.270 27 $i Billing address: $a Sears Credit 
        $b 7023 Albert Pick Rd. $c Greensboro $d NC $e 27409 
        $d USA $j 1-800-347-8425 
.270 ## $a Library of Congress 
        $a Network Development and MARC Standards Office 
        $b Washington $c DC $d U.S. $e 20540-4402 
        $l 1-202-707-0115 $m ndmso@loc.gov
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3XX - DESCRIÇÃO FISICA, ETC. – INFORMAÇÕES GERAIS   [2007/out]

Grupo de campos com informações relativas às características 
físicas, representação gráfica, arranjo físico, frequência de 
publicação e informações de segurança. Para itens digitais 
são previstos campos para informar características da gravação 
dos dados.

 300 – Descrição física
*306 – Tempo de duração/execução 
*307 – Horário, etc.  
 310 – Periodicidade corrente 
 321 – Periodicidade anterior 
 340 – Meio físico
*342 – Referências geoespaciais 
*343 – Coordenadas planas
 351 – Organização e arranjo dos materiais 
 352 - Representação gráfica digital 
 355 – Classificação de segurança 
*357 – Controle do autor sobre disseminação 
 362 – Designação sequencial e/ou cronológica
 363 - Designação sequencial e/ou cronológica identificada
*365 – Preço de comercialização  
*366 – Informações de disponibilidade comercial

* campos não abordados neste manual
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CAMPO 300 - DESCRIÇÃO FÍSICA (R)                    [2005/out]

Contém a descrição física do item, que consiste da extensão do 
item e suas dimensões, e também pode incluir outros detalhes 
físicos e informações sobre material adicional.

IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  extensão (R)
$b  outros detalhes físicos (NR)
$c  dimensões (R)
$e  material adicional (NR)
$f  tipo de unidade que acondiciona (R)
$g  tamanho da unidade que acondiciona (R)
$3  especificação dos dados (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)
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Indicações de uso:
$a - Extensão (volume, etc.)
Para itens em várias partes e publicações seriadas que incluem 
volumes (e paginação quando as páginas são numeradas 
consecutivamente).
Itens em aberto são indicados apenas pelo tipo de unidade 
precedida de três espaços.
O número real de peças recebidas pode ser registrado como 
informação temporária entre “< >” (colchetes angulares).
Repetitivo quando formas de medida alternativa ou adicional 
são apresentadas (mais de uma ocorrência do subcampo).
Pode ser repetido para descrever diferentes partes de itens em 
várias partes (mais de uma ocorrência do campo).
.300 ## $a v. (folha solta)
.300 ## $a v. de braile
.300 ## $a cassetes sonoros
.300 ## $a CD-ROMs
.300 ## $a discos óticos para computador
.300 ## $a v. <1-3>
.300 ## $a 30v.
 [Encerrado]

$b - Outros detalhes físicos
Inclui ilustrações, coloração, velocidade, presença e tipo de 
som, etc.
Ilustrações, de modo geral, indicar com a abreviatura “il”. Se 
houver um único tipo de ilustração, indicá-lo especificamente. 
Indicar ilustrações coloridas, em parte ou no seu todo.
.300  ## $a v. : $b il.
.300  ## $a v. : $b il. color.
.300  ## $a v. : $b il., mapas color.
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$c - Dimensões
Altura da capa externa da publicação, medida em paralelo à 
espinha, em centímetros.
.300  ## $a v. : $b il. ; $c 23 cm. –
.300  ## $a v. ; $c 29 cm. 

$e - Material adicional
Material anexo que complementa o item; por ex., CD-ROM. 
.300  ## $a v. : $b il. ; $c 21 cm + $e CD-ROMs
.300  ## $a v. : $b il. ; $c 21 cm + $e mapas

$f - Tipo de unidade que acondiciona
Termos para identificar a configuração do material e como ele 
é armazenado; por ex., volumes, caixas, etc.
Subcampo pode prestar informações sobre a manutenção física do 
item.
Subcampo repetitivo quando itens múltiplos com várias formas 
que são apresentadas com as dimensões entre parênteses. 

$g - Tamanho da unidade que acondiciona
Tamanho de cada unidade do subcampo $f.

Subcampos e pontuação: 
$a     : $b     , $c     + $e 
$a     : $b     , $b     , $c 

O campo é finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra 
pontuação ou parentêses presentes.
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CAMPO 310 - PERIODICIDADE CORRENTE (NR)             [2003/out]

Indica a periodicidade corrente de publicação de um item ou a 
frequência corrente de atualização para um item (por ex., 
folhas de atualização).
Está relacionado às informações de periodicidade e 
regularidade contidas, de forma codificada, nos campos 008/18, 
006/01 e 008/19, 006/02.
A data da periodicidade/frequência corrente é informada se 
diferir da praticada quando do início da publicação. Quando 
cessa a publicação do item, fecha-se a data de término, mas 
mantém-se o campo. 
A periodicidade anterior e respectiva(s) data(s) são 
informadas no campo 321 (Periodicidade anterior).

IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  periodicidade corrente (NR) 
$b  data da periodicidade corrente (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Pontuação:
Existindo o subcampo $b, antepor uma vírgula. O campo não é 
finalizado por pontuação, exceto se o dado a possuir.
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Ex.:
.310 ## $a Continuamente atualizado 
.310 ## $a Mensal, $b Jan. 1984 
 321 ## $a Periodicidade varia, $b 1930-1990
.310 ## $a Mensal, $b 1958- 
 321 ## $a Bimensal, $b 1954-1957
 362 0# $a Jan. 1954-
.310 ## $a 5 n. ao ano, $b 1946-1948
 [Publicação encerrada]
 321 ## $a Quatro n. ao ano, $b 1931-1945
.310 ## $a Atualização irregular, $b 2001- 
 321 ## $a Atualização mensal, $b 1998-2000
.310 ## $a Atualização trimestral, $b Jan.-mar. 2001- 
 321 ## $a Frequência de atualização varia
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CAMPO 321 – PERIODICIDADE ANTERIOR (R)              [2001/out]

Contém a periodicidade anterior de publicação de um item ou a 
frequência de atualização para um item (por ex., folhas de 
atualização) quando a periodicidade/frequência corrente é 
fornecida no campo 310 (Periodicidade corrente).

IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  periodicidade anterior (NR)
$b  datas da periodicidade anterior (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
Quando mais de três periodicidades ocorrem pode-se indicar 
“Periodicidade varia” ou “Frequência de atualização varia”.

Ordem de apresentação:
Havendo mais de uma ocorrência, indicar em ordem cronológica 
do mais antigo para o mais recente.

Pontuação:
Existindo o subcampo $b, antepor uma vírgula. O campo não é 
finalizado por pontuação, exceto se o dado a possuir.

Ex.:
.310 ## $a Anual, $b 1983-
 321 ## $a Mensal, $b mar. 1972-dec. 1980 
 321 ## $a Semestral, $b 1981-1982 
.310 ## $a Atualização trimestral, $b jan.-mar. 2001-
 321 ## $a Periodicidade varia $b 1966-1983
.321 ## $a Frequência de atualização varia
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CAMPO 340 – MEIO FÍSICO (R)                         [1999/fev]

Descrição física de item que exige equipamento técnico para 
sua utilização ou armazenamento e conservação.
A informação codificada está contida no campo 007 (Dados 
codificados do item - Descrição física). O campo é repetitivo 
para cada ocorrência do subcampo $3 (especificação dos dados).

IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  material base e configuração (R)
$b  dimensões (R)
$c  materiais aplicados na superfície (R)
$d  técnica de registro da informação (R)
$e  suporte (R)
$f  coeficiente/proporção de produção (R)
$h  localização dentro do meio (R)
$i  requisitos do equipamento (R)
$3  especificação dos dados (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

FORMATO BIBLIOGRÁFICO 340



Indicações de uso:
$a - Material base e configuração
Substância física (por ex., pergaminho, acetato, tela, argila, 
filme, vidro, madeira), e configuração (por ex., cartucho, 
chip, ponto/marca (dot), ficha, globo, lâmina, fita magnética, 
videotape) na qual a informação está registrada.

$b – Dimensões
Medidas da configuração do material. Por ex., 35mm. (filme)
12 inch (disco sonoro), 4’ x 6’ (microficha).
.340 ## $a Pergaminho $b 20 cm dobrado em 10 x 12 cm.
 
$c - Materiais aplicados na superfície
Substância física aplicada no material base. Por ex., tinta, 
óleo, emulsões fotográficas específicas como albumina.

$d - Técnica de registro da informação
Meio ou técnica pela qual a informação foi registrada no ou 
sobre o material base. Por ex.: perfurado, prensado, cortado, 
moldado, thermofax, raio-x, etc.

$e – Suporte
Material físico no ou sobre o qual os registros são montados, 
veiculados, de alguma outra forma suportados. Por ex., 
moldura.

$f - Coeficiente/proporção de produção
“Valor” a ser utilizado para que a informação seja 
significativa. Por ex., rotações por minuto, ampliação 
necessária para imagens reduzidas.

$h - Localização dentro do meio
Por ex., terceira música.
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$i - Requisitos do equipamento
Requisitos técnicos do equipamento necessário para acesso à 
informação.

$3 - Especificação dos dados
A quais dados as informações se aplicam. É o primeiro elemento 
do campo.

Pontuação:
Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra 
marca de pontuação.
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CAMPO 362 - DESIGNAÇÃO SEQUENCIAL E/OU CRONOLÓGICA (R)
                                                    [2001/out]

Contém a(s) data(s) inicial/final de um item e/ou a designação 
sequencial de cada parte. Designações sequenciais são 
denominações que identificam cada fascículo de um recurso 
contínuo. As denominações são geralmente numéricas e 
cronológicas, mas podem ser também alfabéticas.

As informações obtidas em outra fonte que não o primeiro ou o 
último fascículo do item publicado são indicadas como nota não 
formatada (IND 1= “1”), com citação da fonte.
O campo é repetitivo apenas quando muda o indicador 1 (Formato 
do dado).

As datas aqui apresentadas podem ser idênticas às apresentadas 
nos campos 008/07-10 (008/Data 1 – Data início de publicação) 
e/ou 008/11-14 (008/Data 2 – Data término de publicação). 
Datas incompletas, aproximadas ou questionáveis não são 
registradas aqui.

Ao descrever fac-símile de publicação seriada, registre os 
dados do original (AACR2R 2002). Recursos integrados 
geralmente não apresentam estas informações (AACR2R 2002).

Ver também campo 515 (Nota - Peculiaridades da numeração). 
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IND 1 - Formato do dado
0  formatado
1  não formatado

IND 2 = # (indefinido)

Subcampos:
$a  designação sequencial e/ou cronológica (NR) 
$z  fonte da informação (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
IND 1 - Formato do dado
0 - Formatado
Dados formatados, concebidos para serem exibidos na sequência 
do título e da edição. A designação numérica e/ou alfabética, 
cronológica ou outra é, normalmente, registrada como aparece 
no item.
.362 0# $a Vol. 1, no. 1 (Apr. 1981)- 
.362 0# $a 1968- 
.362 0# $a 72/1 ([Feb. 1972])- 
.362 0# $a Vol. 1, no. 1 (Apr. 1983)-v. 1, no. 3 (June 1983) 

1 – Não formatado
Dados não formatados, concebidos para serem apresentados como 
uma nota. Usar quando não se possui o primeiro e/ou último 
fascículo mas se obteve a informação em outros fascículos ou 
fontes.
.362 1# $a Began with 1930 issue.
        $z Cf. Letter from Ak. State Highway Dept., Aug. 6, 
        1975.
.362 1# $a Began with vol. 4, published in 1947. 
.362 1# $a Ceased with 2 (1964) 
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Subcampos
$a - Designação sequencial e/ou cronológica
Pode consistir do número do volume, número da edição, número 
do fascículo, número de série do volume, ou outra designação 
sequencial de acordo com o uso do editor. A data pode 
consistir do ano, mês e dia; mês ou estação do ano; ou somente 
o ano, dependendo da periodicidade da publicação e do uso do 
editor. São transcritos como apresentados no item. Em 
sequência aos dados de início são apresentados os de término.

Quando designação sequencial e cronológica são informadas, a 
cronológica é indicada entre parênteses.
.362 0# $a Vol. 1 (Mar. 1980)- 
.362 0# $a Vol. 77, num. 1 (enero-abr. 1981)- 
.362 0# $a Vol. 85B, no. 1 (Jan./Feb. 1945)-v. 92, no. 6 
        (Nov./Dec. 1952) 
.362 0# $a 1962-1965. 
.362 0# $a Vol. 1, n. 1 (nov. 1947)-

$z - Fonte da informação
Citação da fonte dos dados do subcampo $a quando indicador 1 
igual a “1”.
O título da publicação é precedido da abreviatura “Cf.” 
(Confronte).
.362 1# $a Began with 1962/64. $z Cf. New serial titles. 
.362 1# $a Vol. 3, n. 1 (dez. 1949) 
        $z Dados retirados da capa.

Pontuação:
Subcampos finalizados por ponto desde que não exista outra 
pontuação no dado.
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Observações:
O   AACR2R 2002   indica as seguintes pontuações  :
Inicial-final.
Inicial-
-final.
Desig numérica/alfab (cronológica).
Inicial-final ; inicial-final.
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CAMPO 363 – DESIGNAÇÃO SEQUENCIAL E/OU CRONOLÓGICA 
IDENTIFICADA (R)                                    [2008/out]

Contém a designação numérica, alfabética e/ou data utilizada 
no item, identificada em suas partes, e a relação das partes 
com o todo. Apresenta os dados do campo 362 (Designação 
sequencial e/ou cronológica), identificando, através de 
subcampos e níveis, a designação.

IND 1 – Designação inicial/final
#  informação não fornecida
0  informação inicial
1  informação final

IND 2 – Designação inicial/final
#  não especificada
0  suspensa/encerrada
1  corrente
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Subcampos:
$a  primeiro nível de enumeração (NR) 
$b  segundo nível de enumeração (NR) 
$c  terceiro nível de enumeração (NR) 
$d  quarto nível de enumeração (NR) 
$e  quinto nível de enumeração (NR) 
$f  sexto nível de enumeração (NR) 
$g  numeração alternativa, primeiro nível de enumeração (NR) 
$h  numeração alternativa, segundo nível de enumeração (NR) 
$i  primeiro nível de cronologia (NR) 
$j  segundo nível de cronologia (NR) 
$k  terceiro nível de cronologia (NR) 
$l  quarto nível de cronologia (NR) 
$m  alternativo sistema numérico, cronologia (NR) 
$u  primeiro nível de designação textual (NR) 
$v  primeiro nível de cronologia, publicação (NR) 
$x  nota interna (R)
$z  nota pública (R)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (NR)
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Indicações de uso:
IND 1 – Designação inicial/final
Cada informação de designação é indicada em uma ocorrência do 
campo. Um par de datas inicial/final é relacionado através do 
subcampo $8.

IND 2 – Designação inicial/final
Apresentamos o quadro abaixo, onde as informações nos 
indicadores e a existência ou não de nova ocorrência do campo 
determinam a situação do título. 

1ª. ocorrência do 
campo (campo inicial)

2ª. ocorrência do 
campo (campo final)

Situação da
publicação

IND 1= 0
IND 2= 0

-
-

único número

IND 1= 0
IND 2= 0

IND 1= 1
-

suspensa/
encerrada

IND 1= 0
IND 2= 1

-
-

corrente

Subcampos
$a - Primeiro nível de enumeração
Mais alto nível de enumeração.

$u - Primeiro nível de designação textual
Informação textual associada à enumeração e cronologia.

$v - Primeiro nível de cronologia, publicação
Para itens com subcampo $i quando a data de publicação é 
diferente.
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$8 – Campo relacionado e sequência 
Usado para relacionar cada par de datas inicial/final. Quando 
usado, é sempre o primeiro subcampo do campo.
Ver indicações de uso em Apêndice A: Subcampos de controle.

Datas questionáveis ou desconhecidas:
Se a data inicial é questionável ou desconhecida, ela pode ser 
omitida e somente a data de término indicada.

Ex.:
.362 0# $a Nachgewiesen 2004 -
 363 01 $i 2004 
.362 0# $a 15.2005,2 -
 363 01 $a 15 $b 2 $i 2005 
.362 0# $a 1949(1951); 1956(1959) nachgewiesen
 363 00 $8 1.1\x $i 1949 $v 1951 
 363 10 $8 1.2\x $i 1956 $v 1959 
.110 2# $a United Nations. $b Office of Public Information.
 245 00 $a UN monthly chronicle
        $c United Nations Office of Public Information 
 362 0# $a 1.1964 - 19.1982,5
 363 00 $8 1.1\x $a 1 $i 1964 
 363 10 $8 1.2\x $a 19 $b 5 $i 1982 
.245 00 $a Volkszeitung $b sozialdemokratisches Organ ...
 362 0# $a 15.1904,2.Apr. - 44.1933,29.Apr. ...
 363 00 $8 1.1\x $a 15 $i 1904 $j Apr $k 2 
 363 10 $8 1.2\x $a 44 $i 1933 $j Apr $k 29 
.130 ## $a Journal of polymer science / B
 245 00 $a Journal of polymer science $n B, Polymer physics
 780 00 $t Journal of polymer science / Polymer physics 
        edition
 362 0# $a 24.1986,2 -
 363 01 $a 24 $b 2 $i 1986 
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4XX – SÉRIE – INFORMAÇÕES GERAIS                    [2008/out]

Restringe-se, atualmente, ao campo 490 (Série).

490 – Série
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CAMPO 490 – SÉRIE (R)                               [2008/out]

Contém informação de série.
O campo 490 não gera secundária de série, somente a justifica. 
As entradas secundárias para séries são criadas através dos 
campos 800-830. A forma da série apresentada nos campos 
800-830 pode ou não ser igual à apresentada no campo 490.

IND 1 – Desdobramento de série
0  não desdobrada
1  desdobrada em 800-830

IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  série (R) 
$l  número de chamada da Library of Congress (NR) 
$v  número de volume/número sequencial (R) 
$x  ISSN (R)      [2009/out]
$3  especificação dos dados (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (NR)

Indicações de uso:
[ver AACR2R 2002, regra 12.1B6]

Pontuação:
As pontuações dos subelementos são indicadas pelas regras de 
catalogação. Campo finalizado por marca de pontuação a menos 
que o dado a possua. Colchetes angulares (< >) podem ser 
usados para dados sujeitos a alterações.
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Constante de exibição:
Parênteses não são inseridos no conteúdo do campo e sim 
gerados pelo sistema a partir da existência do campo. Assim 
como “ISSN” também pode ser gerado a partir da existência do 
subcampo $x.

Ex.:
.490 1# $a Department of State publication ; $v 7846.
        $a Department and Foreign Service series ; $v 128
 830 #0 $a Department of State publication ; $v 7846.
 830 #0 $a Department of State publication.
        $p Department and Foreign Service series ; $v 128.
.490 1# $a The Pediatric clinics of North America ;
        $v v. 2, no. 4
 830 #4 $a The Pediatric clinics of North America ;
        $v v. 2, no. 4
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5XX – CAMPOS DE NOTAS – INFORMAÇÕES GERAIS          [2008/out]

Contém notas bibliográficas. Cada tipo de nota é indicado em 
um específico campo 5XX. Notas gerais e notas para as quais 
não existe um campo de notas específico são indicadas no campo 
500 (Notas gerais). Notas específicas são indicadas nos campos 
501-586, preferencialmente.

Informações que são exibidas na área de notas em saídas 
impressas ou em telas nem sempre provêm de campos 5XX. Os 
dados podem vir de campos codificados ou estruturados (por 
ex., campo 086); ou de outros campos (por ex., campo 310). 
Listamos, a seguir, alguns destes campos:

 022 - ISSN
*086 – Número de classificação de documentação governamental
 246 – Formas variantes do título
 247 – Títulos anteriores abrangidos
 310 – Periodicidade corrente
 321 – Periodicidade anterior
 362 – Designação sequencial e/ou cronológica
 76X-78X – Entradas relacionadas

* campo não abordado neste manual
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Algumas notas podem aparecer tanto em registros bibliográficos 
como em separados registros de coleção. Estas notas são 
apresentadas nos seguintes campos: 506, 538, 541, 561, 562, 
563 e 583. [O MARC não apresenta indicações de uso distintas 
para os formatos, exibindo até os mesmos exemplos em cada 
formato] 

Campos existentes tanto no Formato Bibliográfico como no 
Formato de Coleção, e em ambos descritos
506 - Nota - Restrição ao acesso
538 - Nota - Informações técnicas/requisitos do sistema
541 - Nota - Fonte imediata de aquisição
561 - Nota - Histórico de procedência
562 - Nota - Identificação de exemplar e versão
563 - Nota - Encadernação
583 - Nota - Ação (Status de processamento)
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 500 – Notas gerais
 501 – Nota - Com
*502 - Nota – Dissertação/tese
 504 - Nota – Bibliografia, etc.
 505 - Nota – Conteúdo (formatado)
 506 - Nota – Restrição ao acesso
*507 - Nota - Escala para material gráfico
*508 - Nota – Créditos de criação/produção
 510 - Nota – Citação/referência
*511 - Nota – Participante/executor
 513 - Nota - Tipo de relatório e período coberto
*514 - Nota – Qualidade dos dados contidos no item
 515 - Nota – Peculiaridades da numeração
*516 - Nota – Tipo de arquivo ou dados de computador
*518 - Nota - Data/hora e lugar de um acontecimento
 520 - Nota – Resumo, etc.
 521 - Nota – Público alvo
 522 - Nota – Cobertura geográfica
*524 - Nota – Forma de citação preferida
 525 - Nota – Suplemento/edição especial
*526 - Nota – Programa de estudo
 530 - Nota – Disponibilidade de forma física adicional
 533 - Nota - Reprodução
 534 - Nota - Versão original
 535 - Nota - Localização dos originais/duplicatas
*536 - Nota – Financiamento/patrocinador
 538 - Nota – Informações técnicas/requisitos do sistema
 540 - Nota - Termos governando uso e reprodução
 541 - Nota – Fonte imediata de aquisição
 542 – Nota – Status de copirraite
*544 - Nota – Custódia de acervos/itens relacionados
*545 - Nota – Dados biográficos ou históricos
 546 – Nota - Língua
 547 - Nota - Informação complexa de título anterior
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 550 - Nota – Informação sobre editores não comerciais
*552 - Nota – Informação sobre entidade/atributo
 555 - Nota – Índice cumulativo e instrumentos de recuperação
 556 - Nota – Documentação sobre conteúdo/uso
 561 - Nota – Histórico de procedência 

 562 - Nota – Identificação de exemplar e versão
 563 - Nota - Encadernação
*565 - Nota – Características/variáveis de dossiês
*567 - Nota - Metodologia
 580 - Nota – Ligação complexa de entrada
 581 - Nota – Publicações sobre o item
 583 - Nota – Ação (status de processamento)
*584 - Nota – Somatório e frequência de uso
*585 - Nota - Exposição
*586 - Nota - Premiação
 59X – Notas locais

* campos não abordados neste manual
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CAMPO 500 - NOTAS GERAIS (R)                        [2003/out]

Informações para as quais nenhum outro campo 5XX (Campos de 
notas - Informações gerais) foi especificado/apropriado.

IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  nota geral (NR)
$3  especificação dos dados (NR)
$5  instituição à qual o campo se aplica (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
.Edições (versão anterior, versão resumida, versão em idioma 
diferente) [Fonte: campo 530]

.Editoras, distribuidores ou locais de publicação de 
instituições comerciais [Fonte: campo 550]. Dados de 
instituições não comerciais são informados no campo 550 (Nota 
- Informação sobre editores não comerciais).

.Tabela de casos, estatutos, regulamentos [Fonte: campo 504]

Pontuação:
Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra 
marca de pontuação.
Se o campo é finalizado pelo subcampo $5, o ponto o precede.
Pontuações no interior da nota são mantidas no registro; por 
ex., aspas.
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Ex.:
500 ## $a Alguns itens com informação de “apreendido”
500 ## $a Descrição baseada em: (abr. 1995)
500 ## $a Suspensa de 1979-1991.
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CAMPO 501 - NOTA - COM (R)                          [2002/out]

Indica que mais de uma obra está contida no item físico quando 
de sua publicação, divulgação, emissão ou execução. As obras 
possuem títulos distintos e não existe um título coletivo.

Também pode ser usado para descrever obras independentes que 
foram encadernadas localmente, caso em que o subcampo $5 
contém o código que identifica a qual instituição a nota se 
aplica. [Para estes casos, o uso de campo do grupo 59X (Notas 
locais), poderá ser mais apropriado]

Ver também campo 777 (Entrada relacionada - Publicado com).

IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  nota (NR)
$5  instituição à qual o campo se aplica (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Pontuação:
Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra 
marca de pontuação. Na existência do subcampo $5, o ponto o 
precede.
Dados inseridos em notas, formulados de acordo com o ISBD, são 
apresentados com a pontuação prescrita. Itens de uma mesma 
nota, de acordo com as normas do AACR2R 2002, são separados 
por “ -- ” (espaço-hífen-hífen-espaço).

Constante de exibição:
Não prevista. Os termos são inseridos no conteúdo do campo. 
Por ex.: Com; Publicado com; Encadernado com; Em rolo com.
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Ex.:
.501 ## $a With: The reformed school / John Dury. London : 
        Printed for R. Wasnothe, [1850] 
.501 ## $a With: Peer Gynt (Suite) no. 1-2 / Edvard Grieg -- 
        Till Eulenspiegels lustige Streiche / Richard Strauss. 
.501 ## $a With (on verso): Motor road map of south-east  
        England. 
.501 ## $a Mounted on a wooden stand to form a pair with: 
        Bale's New celestial globe, 1845. 
.501 ## $a With a separately titled map on same sheet: Queen 
        Maud Range. 
.501 ## $a Issued with: Plate 1, Geologic map of Sumter County, 
        Alabama -- Plate 2, Location of wells and springs in 
        Sumter County, Alabama -- Plate 3, Water availability 
        in Sumter County, Alabama. 
.501 ## $a In cassette with: Dissection of the brain stem: 
        inferior and superior cerebellar peduncle -- 
        Dissection of the hemispheres: long association 
        bundles -- Dissection of the hemispheres: extreme and 
        external capsules and related structures. 
.501 ## $a On reel with: They're in the Army now. 
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CAMPO 504 - NOTA - BIBLIOGRAFIA, ETC. (R)           [1999/fev]

Indica a existência, no item ou no material adicional, de 
bibliografias, discografias, filmografias e/ou outras 
referências bibliográficas, inclusive índices.

IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampo:
$a  nota de bibliografia, etc. (NR)
$b  número de referências (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
Para itens em várias partes, a nota pode se referir a todas as 
partes ou a uma parte ou fascículo. 
Use também para nota de Inclui bibliografia e índice.
Quando a nota indica outros conteúdos além de bibliografia, e 
esta não é extensa o suficiente para justificar uma nota 
independente, usa-se o campo 500 (Notas gerais). Na dúvida se 
a nota é ou não bibliográfica, prefira o campo 504 (Nota - 
Bibliografia, etc.) ao campo 500 (Notas gerais).

Pontuação:
Subcampo $a finalizado por ponto exceto se o dado possuir 
outra marca de pontuação.

Constante de exibição:
Não prevista. São incluídos nos dados termos tais como 
Discografia e Filmografia.
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Ex.:
.504 ## $a Inclui índice
.504 ## $a Inclui bibliografia e índice
.504 ## $a Bibliografia: p. 238-239. 
.504 ## $a Fontes: p. 125-152. 
.504 ## $a Inclui referências bibliográficas. 
.504 ## $a Discografia: p. 105-111. 
.504 ## $a Filmografia: v. 2, p. 344-360. 
.504 ## $a Lista cronológica dos trabalhos do autor: p. 469. 
.504 ## $a “Selected bibliography”: v. 1, p. 351-358, v. 2, p.
        234-236. 
.500 ## $a Booklet containing program notes in French and
        English and discography (6 p.) laid in container.
 [A bibliografia não foi considerada importante para ser
 indicada em campo específico; o campo 500 foi usado] 
.500 ## $a Table of cases: p. xiii-xvi.
 [Não é uma bibliografia] 
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CAMPO 505 - NOTA - CONTEÚDO (FORMATADA) (R)         [2001/out]

Pode conter, em nota formatada, títulos de partes de um item 
com suas designações sequenciais. Notas de conteúdo não 
formatadas são indicadas no campo 500 (Notas gerais).

IND 1 – Constante de exibição
0  Conteúdo
1  Conteúdo incompleto
2  Conteúdo parcial
8  não exibir

IND 2 - Nível da informação
#  básico
0  aumentado

Subcampos:
$a  nota formatada de conteúdo (NR)
$g  miscelânea (R)
$r  indicação de responsabilidade (R)
$t  título (R)
$u  Uniform Resource Identifier (R)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
IND 1 - Constante de exibição
0 – Conteúdo
Para transcrição de conteúdo completo.

1 – Conteúdo incompleto
Não disponíveis para análise, porque ainda não publicados ou a 
instituição catalogadora não os possui.
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2 – Conteúdo parcial
Descreve partes selecionadas de um item apesar de todas as 
peças estarem disponíveis para análise.

IND 2 - Nível da informação
# - Básico
Todas as informações em uma única ocorrência do subcampo $a.

0 – Aumentado
Conteúdo é incrementado para detalhamento das partes. Os dados 
são codificados por repetições dos subcampos, com exceção do 
subcampo $a.

Subcampos
$a – Nota formatada de conteúdo
Usada para conteúdos completos, incompletos ou parciais quando 
o indicador 2 contém “#” (branco). Pode conter títulos, 
responsabilidades, números de volumes, designações 
sequenciais, etc. Em registros formulados de acordo com os 
princípios do ISBD, separar cada elemento por “ -- ” (espaço-
hífen-hífen-espaço).

$g – Miscelânea
Qualquer informação que não seja o título nem a indicação de 
responsabilidade usados na nota de nível aumentado (IND 2= 
“0”). Pode incluir volume, parte, páginas, numeração, datas, 
etc. 

$r - Indicação de responsabilidade
Declaração de responsabilidade do artigo ou parte na nota de 
nível aumentado (IND 2= “0”). Pode ser nome pessoal ou 
institucional.
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$t - Uniform Resource Identifier (URI)
Provê acesso eletrônico. Por ex., URL ou URN.
.505 0# $u http://lcweb.loc.gov/catdir/toc/99176484.html 
  Exemplo de exibição: 
  Conteúdo: http://lcweb.loc.gov/catdir/toc/99176484.html 

$t – Título
Usado para a nota de nível aumentado (IND 2= “0”).
.505 10 $g Nr. 1. $t Region Neusiedlersee -- 
        $g Nr. 2. $t Region Rosalia/Lithagebirge -- 
        $g Nr. 3. $t Region Mettelburgenland -- 
        $g Nr. 4. $t Region südliches Burgenland -- 
        $g Nr. 5. $t Region Südburgland 

Pontuação:
Finalizado por ponto quando campo com conteúdo completo ou 
parcial, salvo se outro sinal de pontuação existir, se “< >” 
(colchetes angulares) estão presentes, ou, ainda, se o 
conteúdo continuará em outra ocorrência do campo.
Se o conteúdo é incompleto, o campo não é finalizado por 
ponto, a menos que exista no dado.  
De acordo com AACR2, “ -- ” (espaço-hífen-hífen-espaço) é 
colocado entre cada conteúdo de uma nota. Pode conter também a 
pontuação do ISBD.
Colchetes angulares (< >) são indicados quando a informação, 
normalmente de volumes, pode ser incrementada. 
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Constante de exibição:
Pode ser gerada a partir do indicador 1.

IND 1    Conteúdo Constante de exibição
0 Conteúdo Conteúdo:
1 Conteúdo incompleto Conteúdo incompleto:
2 Conteúdo parcial Conteúdo parcial:

Ex.:
.505 0# $a pt. 1. Carbon -- pt. 2. Nitrogen -- pt. 3. Sulphur
        -- pt. 4. Metals.
.505 0# $a How these records were discovered -- A short sketch
        of the Talmuds -- Constantine's letter.
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CAMPO 506 - NOTA - RESTRIÇÃO AO ACESSO (R)          [2006/out]

Informações sobre restrições de acesso impostas ao item. Podem 
ser legais, físicas ou de procedimentos.
Para trabalhos publicados, este campo contém informações sobre 
distribuição limitada. Para recursos contínuos, as restrições 
se aplicam a todos os fascículos.

Notas sobre características do público que o item pretende 
atingir são apresentadas no campo 521 (Nota - Público alvo). 
Condições de utilização do item após o acesso são registradas 
no campo 540 (Nota - Termos governando uso e reprodução).

Campo também existente no Formato de Coleção. [Por definir 
utilização em um deles ou em ambos]

IND 1 – Restrição
#  informação não fornecida
0  sem restrições
1  aplicar restrições 

IND 2= # (indefinido)
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Subcampos:
$a  termos definindo o acesso (NR)
$b  jurisdição (R)
$c  condições para o acesso físico (R)
$d  usuários autorizados (R)
$e  responsável (R)
$f  terminologia para restrição de acesso  (R)
#u  URI (R)
$2  fonte do termo (R)
$3  especificação dos materiais (NR) 
$5  instituição à qual o campo se aplica (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
$b – Jurisdição
Responsável pela restrição.

$c – Condições para o acesso físico
Pode apresentar regras mutáveis.

$d - Usuários autorizados 
Classes de usuários ou específicos indivíduos com acesso 
liberado.

$e – Responsável
Fonte da restrição.

$f - Terminologia para restrição de acesso  (R)
Dados retirados de uma lista padronizada de termos que indicam 
o nível ou tipo de restrição.
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$2 - Fonte do termo (R)
A fonte do termo é MARC Code List: Part VII: Other Sources, 
disponível em: http://www.loc.gov/marc/relators/relaothr.html.

Pontuação:
Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra 
marca de pontuação. Se o campo é finalizado pelo subcampo $5, 
o ponto o precede.

Ex.:
.506 1# $a Available to subscribing member institutions only.
 [Jornal eletrônico de acesso restrito] 
.506 ## $a Acessível apenas ao corpo docente
.506 1# $a Restricted: Material extremely fragile; 
        $c Access by appointment only. 
.506 ## $a Restricted access; $c Written permission required;
        $b Donor. 
.506 ## $f Unrestricted online access 
.506 ## $3 Use copy 
        $a Access available to account holders only. 
        $f Online access with authorization
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CAMPO 510 - NOTA - CITAÇÃO/REFERÊNCIA AO CONTEÚDO (R)
                                                    [2003/out]
Contém as citações ou referências de descrições 
bibliográficas, resumos, resenhas ou índices para o conteúdo 
do item em catalogação. Para recursos contínuos, especifica a 
publicação na qual o item foi indexado e/ou resumido e as 
datas de cobertura, se conhecidas.
Campo repetitivo para múltiplas fontes de citação. Quando o 
título do serviço de indexação e/ou resumo muda, deve-se abrir 
novo campo 510. Quando muda a cobertura, implicando na 
indicação de novo valor para o indicador 1, uma nova 
ocorrência do campo é criada com as datas apropriadas.
O campo 510 é usado para itens independentes do item em 
catalogação. Use o campo 555 (Nota - Índice cumulativo e 
instrumentos de recuperação) quando o índice é parte do item 
em catalogação.
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IND 1 - Cobertura/localização na fonte
0  cobertura desconhecida
1  cobertura completa
2  cobertura seletiva
3  não fornecida localização na fonte
4  fornecida localização na fonte

IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  nome da fonte (NR)
$b  datas de abrangência da fonte (NR)
$c  localização na fonte (NR)
$u  URI (R)    [2009/out]
$x  ISSN (NR)
$3  especificação dos materiais (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)
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Indicações de uso:
IND 1 - Cobertura/localização na fonte
0 - Cobertura desconhecida
Não especifica período coberto por resumo e/ou indexação.

1 - Cobertura completa
Indexação e resumos incluem referências a todos os 
artigos/fascículos/volumes.

2 - Cobertura seletiva
Indexação e resumos não incluem referências a todos os 
artigos/fascículos/volumes.

3 - Não fornecida localização na fonte
Sem indicação específica (por ex., paginação, volume).

4 - Fornecida localização na fonte
Apresenta indicação específica (por ex., paginação, volume).

Subcampos
$a - Nome da fonte
Indicada de forma completa ou de forma convencionalmente 
abreviada. O título chave é usado quando disponível.

$b - Datas de abrangência da fonte
Datas e/ou volumes do início/término do recurso contínuo 
indexados e/ou resumidos.

$c - Localização na fonte
Especifica a localização na fonte (volume, número do 
fascículo, página, número da citação). Quando usado, o 
indicador 1 será “4”.
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Ordem dos subcampos:
$3 $a $c
$a $x $b

Pontuação:
Os subcampos $a, $b, $c e/ou $x são separados por vírgulas.
Subcampo $b xxxx-xxxx, ou xxxx- (data em aberto).
Quando houver mais de uma ocorrência do campo com um mesmo 
indicador 1, separá-las por “; ” (ponto-e-vírgula-espaço).

Constante de exibição:
Pode ser gerada pelo sistema a partir do indicador 1.

IND 
1

Cobertura/localização Constante de exibição
0 Cobertura desconhecida Indexado por:
1 Cobertura completa Indexado totalmente por:
2 Cobertura seletiva Indexado parcialmente por:
3 Não fornecida localização Referenciado em:
4 Fornecida localização Referenciado em:

Pode ser gerada pelo sistema a partir da existência do 
subcampo $x:
ISSN <conteúdo subcampo x>

Ex.:
.510 4# $a Bibliografia brasileira de agricultura, $b 1988
.510 1# $a Index Medicus, $x 0019-3879, $b v. 1, n. 1, 1984-
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CAMPO 513 - NOTA - TIPO DE RELATÓRIO E PERÍODO COBERTO (R)
                                                   [1999/fev]

Informa tipo de relatório e o período coberto pelo relatório.

IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  tipo de relatório (NR)
$b  período coberto (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
$a - Tipo de relatório
Por ex., relatório anual.

$b - Período coberto
Datas de abrangência do relatório.

Pontuação:
Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra 
marca de pontuação. O subcampo $a é separado do subcampo $b 
por “; ” (ponto-e-vírgula-espaço).

Ex.:
.513 ## $a Quarterly technical progress report; 
        $b Jan.-Apr. 1, 1977
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CAMPO 515 - NOTA - PECULIARIDADES DA NUMERAÇÃO (R)  [2003/out]

Nota não formatada sobre irregularidades e peculiaridades na 
numeração ou padrão de publicação, período de cobertura de 
relatórios anuais, edições revisadas e/ou publicação em 
partes.

IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  nota (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
$a - Nota
Os seguintes tipos são registrados:
.Irregularidades ou peculiaridades na numeração, inclusive 
dupla numeração, números ou volumes combinados, confusão na 
sequência da numeração ou múltiplos sistemas de numeração, 
fascículos preliminares não incluídos na numeração regular, e 
numerações que não começaram com volume 1.
.515 ## $a Vols. 53 and 54 combined. 
.515 ## $a Designation New series dropped with v. 38, 1908. 
.515 ## $a Vols. for the 8th-19th annual meetings called also 
        v. 7-17 (9th and 10th issues combined as v. 8). 
.515 ## $a An introductory number called v. 1, no. 0, was 
        issued Nov. 30, 1945. 
.515 ## $a An introductory number called v. 1, no. 0 issued as 
        a supplement to Latin America. Cf. New serial titles.
.515 ## $a Some issues lack volume numbering.
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.Irregularidades ou peculiaridades no padrão de publicação

.515 ## $a New series v. 2 (Sept.-Dec. 1837) not issued. 

.515 ## $a Suspended 1926-1929, 1936. 

.515 ## $a Publication suspended Sept. 1906-June 1907, May   
        1910-Oct. 1910. 
.515 ## $a No banquet held in 1914. 
.515 ## $a None published 1941-1946. Cf. Brit. Mus. Gen. cat. 
        of printed books.

.Publicações editadas em partes ou edições revisadas

.515 ## $a Publicado em partes.

.515 ## $a Directories for some sessions issued in revised 
        editions. 

.Cobertura de relatório anual
Para nota formatada, use o campo 513 (Nota - Tipo de relatório 
e período coberto).
.515 ## $a Report covers fiscal year.
.515 ## $a Report year ends Sept. 30. 

Pontuação:
Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra 
marca de pontuação.
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CAMPO 520 - NOTA - RESUMO, ETC. (R)                 [2007/out]

Nota não formatada que descreve o âmbito e o conteúdo geral do 
material descrito. Pode ser um resumo, sumário, anotação, 
revisão ou apenas uma frase descrevendo o material.
O nível de detalhe pode variar em função do público para um 
determinado produto. Quando uma distinção entre níveis de 
detalhe é necessária, um breve resumo é apresentado no 
subcampo $a e uma informação mais ampla no subcampo $b.

IND 1 - Constante de exibição
#  Sumário
0  Assunto
1  Resenha
2  Abrangência e conteúdo
3  Resumo
4  Aviso de conteúdo
8  não gerar

IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  nota breve (NR)
$b  nota extensa (NR)
$c  atribuição da fonte (NR)
$u  URI (R)
$2  fonte (NR)
$3  especificação dos materiais (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)
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Indicações de uso:
IND 1 - Constante de exibição
1 – Resenha (review)
.520 1# $a “Combines the most frequently asked questions re-
garding AIDS with the most prominent US physician, former Sur-
geon General C. Everett Koop, resulting in an informative 38-
minute production”--Video rating guide for libraries, winter 
1990.

4 - Aviso de conteúdo (content advice)
.520 4# $a Contém violência.

Subcampos
$a - Nota breve
Quando nenhuma distinção entre níveis de detalhe no texto é 
necessária, o subcampo $a contém todo o texto. Quando uma 
distinção é apropriada, o subcampo $a contém uma breve 
declaração e o subcampo $b fornece informações adicionais.

$b - Nota extensa
Expansão da nota no subcampo $a.

$c - Atribuição da fonte
Código ou nome da instituição ou outra fonte. Por ex.: jornal 
que forneceu os dados.

$2 – Fonte
Código da fonte do sistema particular de classificação usado 
na construção do conteúdo do subcampo $a. A fonte dos códigos 
é MARC Code List for Relators, Sources, Descriptions 
Conventions, disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/relators/relahome.html.
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Pontuação:
Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra 
marca de pontuação. Se o campo possuir $u, o ponto de término 
de campo o antecede.

Constante de exibição:
Pode ser gerada pelo sistema a partir do indicador 1.

IND 1 Constante de exibição
# Sumário:
0 Assunto:
1 Resenha:
2 Abrangência e conteúdo:
3 Resumo:
4 Aviso de conteúdo:
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CAMPO 521 - NOTA - PÚBLICO ALVO (R)                 [2002/out]

Contém os níveis de interesse e motivação e as características 
especiais do público que o item pretende atingir.
Informações sobre restrição ao acesso são apresentadas no 
campo 506 (Nota - Restrição ao acesso).

IND 1 - Constante de exibição
#  Audiência
0  Nível de leitura
1  Nível de interesse por idade
2  Nível de interesse por grau/curso
3  Características especiais da audiência
4  Nível de motivação/interesse
8  não gerar

IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  nota para público alvo (R)
$b  fonte (NR)
$3  especificação dos materiais (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)
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Indicações de uso:
IND 1 - Constante de exibição
3 - Características especiais da audiência
Para portadores de necessidades especiais. Por ex., visão 
deficiente.

Subcampo
$b – Fonte
Instituição que determinou o público alvo.

Pontuação:
Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra 
marca de pontuação.

Constante de exibição:
Pode ser gerada pelo sistema a partir do indicador 1.

IND 1 Constante de exibição
# Audiência:
0 Nível de leitura:
1 Nível de interesse por idade:
2 Nível de interesse por grau/curso:
3 Características especiais da audiência:
4 Nível de motivação/interesse:

Ex.:
.521 0# $a Público a que se destina: segundo grau
.521 3# $a Público a que se destina: internos e residentes de 
 clínica médica
.521 3# $a Tactile learner $a discalculia
        $b Center for Disabilities.
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CAMPO 522 - NOTA - COBERTURA GEOGRÁFICA (R)         [2000/out] 

Contém informações sobre a cobertura geográfica do item. Esta 
informação codificada pode ser encontrada no campo 052 (Código 
de classificação geográfica).

IND 1 - Constante de exibição
#  Cobertura geográfica
8  não gerar

IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  nota de cobertura geográfica (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Pontuação:
Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra 
marca de pontuação.

Constante de exibição:
Pode ser gerada pelo sistema a partir do indicador 1.

Cobertura geográfica:

Ex.:
.522 8# $a County-level data from four Northwestern states 
        (Idaho, Montana, Oregon, Washington). 
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CAMPO 525 - NOTA - SUPLEMENTO/EDIÇÃO ESPECIAL (R)   [1999/fev]

Informa a existência de suplementos ou publicações especiais 
que não foram nem catalogados separadamente nem recuperados 
através do campo de ligação de entrada 770 (Entrada 
relacionada - Suplemento/Edição especial).
Usado somente quando suplementos e/ou publicações especiais 
não possuem título próprio. Quando possuírem título próprio, 
indicar no campo 770 (Entrada relacionada - Suplemento/Edição 
especial).

IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampo:
$a  nota (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Pontuação:
Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra 
marca de pontuação.

Ex.:
.525 ## $a Alguns números são acompanhados por suplementos.
.525 ## $a Possui numerosos suplementos.
.525 ## $a Possui suplementos.
.525 ## $a Possui números especiais.
.525 ## $a V. 5 acompanhado de suplemento com paginação 
        própria.
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CAMPO 530 - NOTA - DISPONIBILIDADE DE FORMA FÍSICA ADICIONAL 
(R)                                                 [2001/out]

Contém informação sobre a disponibilidade de um formato físico 
diferente para o item descrito.
Se o editor do formato adicional for diferente do editor do 
item em catalogação, este campo pode conter fonte e número de 
ordem do formato adicional. Pode ser publicada e/ou 
disponibilizada para uso como cópia de segurança. Quando 
existem título e número de controle específicos para outro 
formato, estes podem ser recuperados no campo 776 (Entrada 
relacionada - Forma física adicional).
Notas sobre edições (versão anterior, versão resumida, versão 
em idioma diferente) são registradas no campo 500 (Notas 
gerais).

IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
 $a  nota (NR)
*$b  disponibilizador (NR)
*$c  termos de disponibilização ((NR)
*$d  número de ordem (NR)
 $u  URI (R)
 $3  especificação dos materiais (NR)
 $6  relacionamento (NR)
 $8  campo relacionado e sequência (R)

* subcampos não abordados neste manual
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Indicações de uso:
$a – Nota
Descrição da forma física adicional e outras informações não 
incluídas nos outros subcampos.
Para recursos contínuos, inclui disponibilizador, condições e 
número de ordem de disponibilização da forma física adicional.

Pontuação:
Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra 
marca de pontuação.

Ex.:
.530 ## $a Online version available via The New Bartleby  
        Library $u http://www.bartleby.com/99/index.html 
.530 ## $a Disponível em microfilme somente para uso local; 
        fotocópias a preço de custo.
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CAMPO 533 - NOTA - REPRODUÇÃO (R)         [2007/out]

Apresenta as informações da reprodução. Campo usado quando a 
instituição opta por descrever o original no corpo principal 
do registro e informar em nota a reprodução, e os dados da 
reprodução diferem dos do original. Quando este campo é usado, 
o campo 534 (Nota - Versão original) não é utilizado. 
Normalmente usado em conjunto com o campo 535 (Nota - 
Localização dos originais/duplicatas).
[Pela expansão de suportes gerando várias versões de um mesmo 
item, recomendamos a descrição de um item bibliográfico pelo 
seu suporte original na parte principal do registro, e a 
indicação neste campo das várias reproduções/suportes]
Ver processamento de reproduções/reimpressões no campo 008.
Ver também campo 843 (Nota - Reprodução).

IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  tipo de reprodução (NR) 
$b  lugar de reprodução (R) 
$c  instituição responsável (R) 
$d  período reproduzido (datas) (NR) 
$e  descrição física (NR) 
$f  indicação do grupo de reprodução (R) 
$m  designação numérica e/ou cronológica do original (R) 
$n  notas (R) 
$3  especificação dos materiais (NR) 
$5  instituição à qual o campo se aplica (NR)
$6  relacionamento (NR)
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$7  dados codificados para a reprodução (NR) 
    /0    tipo de data/status de publicação 
    /1-4  data início de publicação
    /5-8  data término de publicação
    /9-11 lugar de publicação, produção ou execução 
    /12   periodicidade 
    /13   regularidade
    /14   forma física do item em processamento
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
$a – Tipo de reprodução
Frase introdutória que identifica o tipo de reprodução que 
será descrito a seguir. Por ex., microfilme, reprodução 
eletrônica, fac-símile, fotocópia, fotografia em positivo.

$b - Lugar de reprodução
Cidade e estado onde a reprodução foi realizada.

$c - Instituição responsável
Instituição responsável pela reprodução.

$d – Período reproduzido (datas)
Datas de início e término do período reproduzido.

$e – Descrição física
Para publicações seriadas, informar apenas quando completas.

$f – Informação do grupo de reprodução
Nome do grupo de reprodução ao qual pertence; sempre colocado 
entre parênteses.
.533 ## $a microfilme $f (Periódicos correntes: PRC-SPR xxxxx)
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$m – Descrição numérica e/ou cronológica do original
Apresenta as indicações dos volumes/números/anos reproduzidos.

$n - Notas
Por ex., “Também disponível em diazo”.

$5 - Instituição à qual o campo se aplica
Ver indicações de uso em Apêndice A: Subcampos de controle.

$7 – Dados codificados para a reprodução
Último subcampo do campo, contém 15 posições fixas de 
caracteres. A codificação corresponde à utilizada no campo 008 
(Dados codificados do item - Informações diversas) nas 
posições 008/06-17 para todos os materiais, e nas posições 
008/18, 008/19 e 008/23 para recursos contínuos. Indicações de 
preenchimento podem ser consultadas no campo 008.

533 $7 Dados codificados para a reprodução 008
/0 Tipo de data/status de publicação 008/06
/1-4 Data início de publicação 008/07-10
/5-8 Data término de publicação 008/11-14
/9-11 Lugar de publicação, produção ou execução 008/15-17
/12 Periodicidade de publicação 008/18 RC
/13 Regularidade de publicação 008/19 RC
/14 Forma física do item em processamento 008/23 RC
 RC - recursos contínuos
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Pontuação:
Em registros formulados de acordo com os princípios do ISBD, 
incluir as pontuações prescritas.
Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra 
marca de pontuação. Na existência do subcampo $7, o ponto o 
precede.

Ex.:
.533 ## $a Facsim. $b Ithaca, N.Y. : $c Historic Urban Plans,
        $d 1968. $e mounted on cloth backing. 
.533 ## $a Microfilm. $m 1960-1968. $b Washington, D.C. : 
        $c Library of Congress, $d [1983?] 
        $e 10 microfilm reels : negative ; 35 mm. 
        $7 d19601968dcuuua 
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CAMPO 534 - NOTA - VERSÃO ORIGINAL (R)              [2008/out]

Apresenta as informações do original. Campo usado quando a 
instituição opta por descrever a reprodução no corpo principal 
do registro e informar em nota o original, e os dados do 
original diferem dos da reprodução. Quando este campo é usado, 
o campo 533 (Nota - Reprodução) não é utilizado.
O item em catalogação tanto pode ser uma reprodução (por ex., 
uma imagem scaneada, pdf), ou uma edição similar o suficiente 
para servir como substituto do original (por ex., HTML).
Ver processamento de reproduções/reimpressões no campo 008.

IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  entrada principal (NR)
$b  edição (NR)
$c  lugar, editor, data, etc. (NR)
$e  descrição física, etc. (NR)
$f  série (R)
$k  título chave (NR)
$l  localização (NR)
$m  detalhes específicos do material (NR)
$n  nota (R)
$o  outros identificadores (R)
$p  frase introdutória (NR)
$t  título (NR)
$x  ISSN (R)
$z  ISBN (NR)
$3  especificação dos materiais (NR)    [2009/out]
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)
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Indicações de uso:
$m - Detalhes específicos do material
Apresenta a descrição sequencial e/ou cronológica do original.

Pontuação:
Observar sequência de exibição dos subcampos: $p $t $b $c.
Utilizar as regras de apresentação dos dados de acordo com as 
mesmas usadas para o item principal.
Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra 
marca de pontuação. Na existência do subcampo $5, o ponto o 
precede.

Ex.:
.534 ## $p Fac-símile de: $t Viagens na nossa terra. 
        $c Rio de Janeiro : A Noite, 1938 
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CAMPO 535 - NOTA - LOCALIZAÇÃO DOS ORIGINAIS/DUPLICATAS (R)
                                                    [2003/out]

Contém nome e endereço do repositório com custódia sobre os 
originais ou duplicatas dos materiais descritos quando em 
locais diversos.

IND 1 - Repositório
1  repositório dos originais
2  repositório das duplicatas

IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  nome de repositório (NR)
$b  endereço (NR)
$c  país (NR)
$d  endereço de telecomunicação (R)
$g  código MARC para país (NR)
$3  especificação dos materiais (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
$g - Código MARC para país
A fonte do código é a MARC Code List for Countries, mantida 
pela Library of Congress, disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/countries/.
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CAMPO 538 - NOTA - INFORMAÇÕES TÉCNICAS/REQUISITOS DO SISTEMA 
(R)                                                 [2007/out]

Informações técnicas sobre o item, tais como a presença ou 
ausência de determinados tipos de códigos. Para arquivos de 
computador, podem ser a densidade de gravação, paridade, 
fatores de bloqueio, modo de acesso, linguagem de programação, 
software, requisitos do computador e de periféricos, 
frequência de modulação, entre outras. Para som e gravações de 
vídeo, podem ser o sistema de gravação (por ex., VHS), 
frequência de modulação, número de linhas de resolução, entre 
outras. Podem ser indicados links para informações técnicas 
sobre recursos digitais.

Campo também existente no Formato de Coleção. [Por definir 
utilização em um deles ou em ambos]

IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  nota (NR)
$i  texto de exibição (NR)
$u  URI (R)
$3  especificação dos materiais (NR) 
$5  instituição à qual o campo se aplica (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)
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Pontuação:
O campo é finalizado por ponto, exceto se o dado o possuir. Se 
o subcampo $u é o último elemento do campo, o ponto o precede.

Ex.:
.538 ## $a Benchmark for Faithful Digital Reproductions of 
           Monographs and Serials. Version 1. December 2002 
        $i Digital version conforms to:
        $u http://www.diglib.org/standards/bmarkfin.htm
.538 ## $a Written in FORTRAN H with 1.5K source program 
        statements. 
.538 ## $a System requirements: IBM 360 and 370; 9K bytes of 
        internal memory; OS SVS and OSMVS.
.538 ## $a Mode of access: Internet.
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CAMPO 540 - NOTA - TERMOS GOVERNANDO USO E REPRODUÇÃO (R)
                                                    [2002/out]

Contém as condições de utilização do item ao qual foi 
permitido o acesso. Inclui direitos autorais, 
cinematográficos, comerciais e outros que restringem o direito 
de reproduzir, exibir, transformar em ficção, citação, etc.
Informações sobre restrições de acesso ao item são indicadas 
no campo 506 (Nota - Restrição ao acesso).

IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  termos (NR)
$b  jurisdição (NR)
$c  autorização (NR)
$d  usuários autorizados (NR)
$u  URI (R)
$3  especificação dos materiais (NR)
$5  instituição à qual o campo se aplica (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)
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Indicações de uso:
$a - Termos
Texto apresentando restrições legais ou oficiais.

$b - Jurisdição
Pessoa/instituição ou cargo/função por quem ou para quem os 
termos são impostos e/ou executados, e junto a quem cabe 
recurso.

$c - Autorização
Fonte da autorização. Por ex., estatuto, contrato.

$d - Usuários autorizados
Tipos de usuários ou indivíduos específicos (nome ou título) 
isentos da restrição.

Pontuação:
Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra 
marca de pontuação. Na existência do subcampo $5, o ponto o 
precede.
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CAMPO 541 - NOTA - FONTE IMEDIATA DE AQUISIÇÃO (R) [2005/out]

Contém a informação sobre a fonte imediata de aquisição. Usado 
principalmente para itens originais ou históricos.
O campo é repetitivo para indicar a aquisição de materiais 
adicionais. Uma ocorrência do campo é feita para cada adição. 

A fonte original de aquisição é indicada no campo 561 (Nota - 
Histórico de procedência). 

Campo também existente no Formato de Coleção. (Por definir 
utilização em um deles ou em ambos).

IND 1 – Privacidade da informação
#  sem informação
0  privada
1  pública

IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  fonte de aquisição (NR)
$b  endereço (NR)
$c  método de aquisição (NR)
$d  data (NR)
$e  número de acesso (NR)
$f  proprietário (NR)
$h  preço de compra (NR)
$n  extensão (R)
$o  tipo de unidade (R)
$3  especificação dos materiais (NR)
$5  instituição à qual o campo se aplica (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)
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Indicações de uso:
$a - Fonte de aquisição
Nome da pessoa/instituição fonte do item. Se a fonte é um 
proprietário, o agente é indicado no subcampo $f 
(Proprietário).

$c - Método de aquisição
Por ex., compra, doação, permuta, depósito legal, direito 
autoral.

$d – Data
Data da aquisição no formato ISO 8601 (aaaammdd).

$f - Proprietário
Nome da pessoa/instituição com custódia legal sobre o item.

$n - Extensão
Número de itens adquiridos.

$3 - Especificação dos materiais
Primeiro subcampo do campo. Descreve os materiais aos quais o 
campo (ou cada ocorrência do campo) se aplica.

Pontuação:
Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra 
marca de pontuação.
O subcampo $3 é o primeiro subcampo do campo.
Na existência do subcampo $5, o ponto o precede.

Ex.:
.541 0# $3 5 diaries $n 25 $o cubic feet; $a Merriwether, 
        Stuart; $b 458 Yonkers Road, Poughkeepsie, NY 12601; 
        $c Purchase at auction; $d 1981/09/24; $e 81-325;
        $f Jonathan P. Merriwether Estate; $h $7,850.
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CAMPO 546 - NOTA - LÍNGUA (R)                       [2001/out]

Contém uma nota textual informando o idioma e o alfabeto, 
escrita ou sistema de símbolos representado no item. 
Informações codificadas são registradas em 008/33 
(008/Alfabeto original ou escrita do título), 008/35-37 
(008/Língua) e 041 (Código de língua). 

IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  nota de idioma (NR)
$b  código ou alfabeto (R)
$3  especificação dos materiais (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
$b - Código ou alfabeto
Nome do alfabeto, escrita ou código usado para registrar a 
língua.

Pontuação:
Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra 
marca de pontuação.

Ex.:
.008/35-37 hun
 041 0# $a hun $b fre $b ger $b rus
 546 ## $a Em húngaro; resumos em francês, alemão ou russo.

FORMATO BIBLIOGRÁFICO 546, 547



CAMPO 547 - NOTA COMPLEXA DE TÍTULO ANTERIOR (R)   [2002/out]

Contém descrição de complexa relação entre títulos quando uma 
nota não pode ser gerada através do campo 247 (Títulos 
anteriores abrangidos).
Usado quando o registro é catalogado pela entrada mais recente 
ou por entrada integrada (Respectivamente, 008-Recursos 
contínuos/Entrada convencionada= “1” ou “2”).

IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  nota (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Pontuação:
Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra 
marca de pontuação.

Ex.:
.245  00 $a Printing trades blue book.
 250  ## $a Metropolitan ed., greater New York and New Jersey. 
 247  11 $a Printing trades blue book. 
         $p New York edition $f 1916
 547  ## $a Edition varies: 1916, New York edition. 

FORMATO BIBLIOGRÁFICO 546, 547



CAMPO  550 - NOTA - INFORMAÇÃO SOBRE EDITORES NÃO COMERCIAIS 
(R)                                                 [2001/out]

Contém informação sobre editores não comerciais anteriores e 
atuais e se o item é publicação oficial de uma instituição. 
Inclui editores, compiladores ou tradutores. Indica a relação 
e justifica a criação do campo 7XX (Entradas secundárias).
Notas relativas a editoras, distribuidores ou locais de 
publicação de instituições comerciais, são informadas no campo 
500 (Notas gerais).

IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  nota (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Pontuação:
Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra 
marca de pontuação.

Ex.:
.260 ## $a Paris : $b Centre de documentation C.N.R.S., 
        $c 1969-
 550 ## $a Vols. for 1972- issued with: Bureau de recherches 
        géologiques et minières. 
 710 2# $a Centre national de la recherche scientifique 
        (France). $b Centre de documentation.
 710 1# $a France. $b Bureau de recherches géologiques et 
        minières. 
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CAMPO  555 - NOTA - ÍNDICE CUMULATIVO E INSTRUMENTOS DE 
RECUPERAÇÃO (R)                                     [2001/out]

Identifica a disponibilidade de índice cumulativo e/ou 
remissivo cujo único ou maior enfoque é o item em catalogação,
apresentando informação de volume e/ou datas cobertas pelo 
índice e a localização desses índices. Os índices podem ser 
editados como parte da publicação seriada ou em fascículo 
próprio.

IND 1 - Constante de exibição
#  Índices
0  Instrumentos de recuperação
8  não gerar

IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  nota (NR)
$b  localização (R)
$c  grau de controle (NR)
$d  referência bibliográfica (NR)
$u  URI (R)
$3  especificação dos materiais (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)
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Indicações de uso:
IND 1 - Constante de exibição
0 - Instrumentos de recuperação
Normalmente usados para materiais de arquivo e materiais 
visuais.

Subcampos
$a – Nota
Pode conter nota formulada ou não.

$b - Localização
Unidade da instituição ou vendedor onde se obtém a publicação.

$c - Grau de controle
Informação sobre disponibilidade do material.

$d - Referência bibliográfica
Para itens não catalogados no registro.

Pontuação:
Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra 
marca de pontuação.

Constante de exibição:
Pode ser gerada a partir do indicador 1.

IND 1 Constante de exibição
#  Índices:
0  Instrumentos de recuperação:

Ex.:
.555 ## $a Inclui índice cumulativo no v.3
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CAMPO 556 - NOTA - DOCUMENTAÇÃO SOBRE CONTEÚDO/USO (R)
                                                    [1999/fev]

Contém informações sobre documentação do item, como manuais 
que explicam conteúdo e uso de um arquivo, ou um manual do 
usuário.
Material que é baseado no uso, estudo ou análise do item é 
citado no campo 581 (Notas - Publicações sobre o item).

IND 1 - Constante de exibição
#  Documentação
8  não gerar

IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  nota (NR)
$z  ISBN (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
$a – Nota
Pode conter nota formulada ou não.

Pontuação:
Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra 
marca de pontuação.

Constante de exibição:
Pode ser gerada pelo sistema a partir do indicador 1.

Documentação:
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CAMPO 561 - NOTA - HISTÓRICO DE PROCEDÊNCIA (R)     [2004/out]

Contém informação referente à história do material descrito, 
ou sobre determinado exemplar do momento de sua criação ao 
momento de sua aquisição, incluindo o momento no qual itens 
individuais ou em grupo foram, pela primeira vez, reunidos na 
sua presente forma de arranjo ou reunião.
A fonte imediata de aquisição é identificada no campo 541 
(Nota - Fonte imediata de aquisição).

Também pode ser usado para informar:
1) nome e endereço do proprietário quando o item se encontra 
em localização distinta (localização atual no campo 852 
(Localização));
2) o site de localização original (o site atual no campo 852);
3) o último proprietário ou localização, quando o item que 
está sendo descrito foi roubado ou destruído.

Campo também existente no Formato de Coleção. (Por definir 
utilização em um deles ou em ambos).

IND 1 - Privacidade
#  sem informação
0  privada
1  pública

IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  histórico (NR)
$3  materiais especificados (NR)
$5  instituição à qual o campo se aplica (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)
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Pontuação:
Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra 
marca de pontuação.
O subcampo $3 é o primeiro subcampo do campo.
Na existência do subcampo $5, o ponto o precede.

Ex.:
.561 ## $a Originalmente colecionado por Paul Jones, comprado 
 pela EMATER/RS.
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CAMPO 562 - NOTA - IDENTIFICAÇÃO DE EXEMPLAR E VERSÃO (R)
                                                    [2002/out]

Informações que identificam exemplares ou versões de materiais 
mantidos em arquivo ou repositório de manuscritos quando mais 
de um exemplar ou cópia existam ou possam existir.

Para informações de edição use o campo 250 (Edição).

Campo também existente no Formato de Coleção. [Por definir 
utilização em um deles ou em ambos]

IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  marca identificadora (R)
$b  identificação de exemplar (R)
$c  identificação de versão (R)
$d  formato de apresentação (R)
$e  número de exemplares (R)
$3  materiais especificados (NR)
$5  instituição à qual o campo se aplica (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)
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Indicações de uso:
$a - Marca identificadora
Indicações no suporte ou incorporadas ao item que podem ser 
usadas para identificar o exemplar; por ex., marcas d’água, 
anotações ou legendas.

$b - Identificação de exemplar
Informações tais como nomes, códigos, números ou a descrição 
usada para distinguir um exemplar a partir de outros.
.562 ## $b Etiqueta identifica exemplar do presidente da mesa.

$c - Identificação de versão
Informações tais como nomes, códigos ou a descrição usada para 
distinguir uma versão que difere em termos de conteúdo mas é 
sempre relacionada com outra versão, tal qual uma edição.
.562 ## $c Versão com ilustrações coloridas.

$d - Formato de apresentação
Forma na qual o material foi planejado para ser usado, visto 
ou ouvido; por ex.: um filme feito para TV ou um texto para 
ser proclamado.
.562 ## $d Originalmente apresentado como um discurso verbal.

$e - Número de exemplares
Número de exemplares aos quais os demais subcampos se aplicam.
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Pontuação:
O campo é finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra 
marca de pontuação.
O subcampo $3 é o primeiro subcampo do campo.
Na existência do subcampo $5 como último elemento, o ponto o 
precede.

Ex.:
.562 ## $a Annotation in Wilson's hand: Copy one of two sent to 
        John Phipps, 27 March 1897; $b Copy identified as 
        Declaration of Dissolution, Phipps copy. 
.562 ## $e 3 copies kept; $b Labelled as president's desk copy, 
        board of directors' working file copy, and public 
        release copy. 
.562 ## $c Version with air-brushed color illustrations;
        $e 3 copies. 
.562 ## $b Marked: "For internal circulation only";
        $e 2 copies. 
.562 ## $3 Deacidified copy
        $a With Braun's annotations by hand;
        $b Includes personal library seal embossed. 
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CAMPO 563 - NOTA - ENCADERNAÇÃO (R)                 [2002/out]

Informações de encadernação destinadas, principalmente, a 
materiais antigos, raros e outras coleções especiais. Não 
destinado a publicações seriadas que são encadernadas após a 
publicação com objetivos de armazenagem.

Campo também existente no Formato de Coleção. [Por definir 
utilização em um deles ou em ambos]

IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  nota (NR)
$u  URI (R)
$3  materiais especificados (NR)
$5  instituição à qual o campo se aplica (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Pontuação:
O campo é finalizado por pontuação, exceto se o dado a 
possuir.
O subcampo $3 é o primeiro subcampo do campo.
Na existência do subcampo $5, o ponto o precede.
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CAMPO  580 - NOTA - LIGAÇÃO COMPLEXA DE ENTRADA (R) [1999/fev]

Contém informação sobre relação complexa entre o item sendo 
catalogado com outros itens que não pode ser adequadamente 
expressa através de notas geradas nos campos 760-787 (Entradas 
relacionadas).
Em alguns casos o campo é usado para indicar uma relação 
quando não se criará nenhum campo de ligação de entrada, tais 
como:
.uma reimpressão para fornecer detalhes da publicação 
original;
.uma publicação seriada que possui relação com uma monografia 
ou outro tipo de publicação;
.uma publicação seriada que possui relação com uma ou mais 
publicações que não possam ser nomeadas;
.uma publicação seriada publicada em mais de uma periodicidade 
quando dois ou mais registros são necessários.

Este campo apresenta informação adicional à informação 
apresentada nos campos 760-787 (Entradas relacionadas). É a 
nota que dá suporte aos campos 760-787, quando estes, na 
existência do campo 580, não geram notas.

IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  nota (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Pontuação:
Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra 
marca de pontuação.
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Ex.:
.580 ## $a Continued in 1982 by: U.S. exports. Schedule E 
        commodity groupings by world area and country. 
 785 10 $t U.S. exports. Schedule E commodity groupings by 
        world area and country
.580 ## $a Merged with: Index chemicus (Philadelphia, Pa. : 
        1977), to form: Current abstracts of chemistry and 
        index chemicus (Philadelphia, Pa : 1978). 
 785 17 $t Index chemicus (Philadelphia, Pa. : 1977)
 785 17 $t Current abstracts of chemistry and index chemicus 
        (Philadelphia, Pa : 1978)
.580 ## $a Cumulates: Deutsche Bibliographie. Wöchentliches 
        Verzeichnis. 
 787 1# $t Deutsche Bibliographie. Wöchentliches Verzeichnis 
.580 ## $a Continued by: Ionospheric predictions issued by the 
        laboratory under its later name: Institute for 
        Telecommunication Sciences and Aeronomy. 
 785 10 $a Institute for Telecommunication Sciences and 
        Aeronomy. $t Ionospheric predictions
.580 ## $a Forms part of the Frances Benjamin Johnston 
        Collection. 
 773 1# $t Frances Benjamin Johnston Collection
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CAMPO 581 - NOTA - PUBLICAÇÕES SOBRE O ITEM (R)     [2003/out]

Contém citação ou informação sobre publicação que se baseia no 
uso, estudo ou análise do item em catalogação.

IND 1 - Constante de exibição
#  Publicações
8  não gerar

IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  nota (NR)
$z  ISBN (R)
$3  especificação dos materiais (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
$a – Nota
Pode conter nota formulada ou não.
581 8# $a The adjusted 1970 numbers are used as a basis for 
the annual county population estimates published in Current 
Population Reports Series P-26 and P-25. 

Pontuação:
Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra 
marca de pontuação.

Constante de exibição:
Pode ser gerada pelo sistema a partir do indicador 1.

Publicações:
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CAMPO 583 - NOTA - AÇÃO (R)                         [2005/out]

Informações sobre ações de processamento e referência ou 
preservação relacionadas com o item bibliográfico para o qual 
um separado registro de coleção foi criado.

Pode ser utilizada, e indicada no subcampo $2, a lista 
Standard Terminology for the MARC 21 Actions Note Field, 
disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/583terms.html.

Ações sobre processamento e referência podem incluir breve 
informação sobre a solicitação para aquisição do material, se 
a solicitação está ativa ou não, bem como a data de envio da 
última correspondência.

Ações sobre procedimentos de preservação podem ser; por ex.: 
revisão da condição, data prevista para procedimentos de 
preservação e previsão de conclusão. 

O campo é repetitivo para informações sobre ações distintas.

Campo também existente no Formato de Coleção. [Por definir 
utilização em um deles ou em ambos]

Informação de coleção inserida em registro bibliográfico:
Quando a coleção é inserida em registro bibliográfico, este 
campo não é adicionalmente indicado.
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IND 1 – Privacidade da informação
#  sem informação
0  privada
1  pública

IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  ação (NR)
$b  identificação da ação (R)
$c  tempo/data da ação (R)
$d  intervalo da ação (R)
$e  contingência para ação (R)
$f  autorização (R)
$h  jurisdição (R)
$i  método de ação (R)
$j  local da ação (R)
$k  agente da ação (R)
$l  status (R)
$n  extensão(R)
$o  tipo de unidade (R)
$u  URI (R)
$x  nota pública (R)
$z  nota privada (R)
$2  fonte do termo (NR)
$3  materiais especificados (NR)
$5  instituição à qual o campo se aplica (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)
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Indicações de uso:
$a - Ação
Terminologia padronizada descritiva da ação. Pode incluir 
acesso, aquisição, classificação, empréstimo, microfilmagem, 
exposição, transferência e outras.  

$b - Identificação da ação
Código ou denominação atribuída para identificar uma ação 
específica ou para identificá-la em conjunto com o tempo de 
ação no subcampo $c.

$c - Tempo/data da ação
Tempo ou data concretos de uma ação futura ou passada.
Apresentada no padrão ISO 8601 (aaaammddhhmmss.f)

$d - Intervalo da ação
Período de tempo que não pode ser expresso por data 
específica; por ex., a cada seis meses, na lua cheia.

$e - Contingência para ação
Tempo ou período de tempo, expresso em termos de um 
acontecimento imprevisível; por ex., a conclusão do processo 
judicial; após o recebimento. 

$f - Autorização
Texto ou citação de estatuto, ordem de serviço, relatório, 
fundamentação ou regra que rege a ação.

$h - Jurisdição
Nome de pessoa, instituição, cargo ou função dentro da 
instituição responsável pela ação.
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$i - Método de ação
Meios ou técnica pela qual uma ação é realizada. Exemplos para 
meios incluem: por correio, pessoalmente, etc.; para técnica 
inclui: incineração.

$j - Local da ação
Local onde a ação se realiza, incluindo o local onde os itens 
podem ser consultados.

$k - Agente da ação
Pessoa ou instituição responsável pela ação.

$l - Status
Condição ou estado dos materiais descritos. O estado é, por 
vezes, mas nem sempre, resultante de uma ação. 

$n - Extensão
Número de itens envolvidos.

$o - Tipo de unidade
Nome da unidade de medida. Se o $n e $o são repetitivos em um 
campo 583, cada $o segue o respectivo $n associado.

Pontuação:
O campo não é finalizado por pontuação, exceto se o dado a 
possuir.

Ações realizadas:
Notas sobre ações realizadas podem ou não ser retidas, 
dependendo da política da instituição. Podem ser mantidas no 
subcampo $x (nota privada) ou no subcampo $z (nota pública).
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Ligação com campos de informação de item:
Pode ser usado para os campos 863-865 (campos de enumeração e 
cronologia) o subcampo $3; e para os campos 866-868 (campos de 
coleção textual), o subcampo $8, ambos do Formato de Coleção.

Ex.:
.583  0# $a retida $b classificação $c 19950713
         $f Projeto de revisão da classificação
         $h John Keeton $o document
         $x revisão solicitada por outra agência

FORMATO BIBLIOGRÁFICO 583



FORMATO BIBLIOGRÁFICO 583



CAMPOS 59X - NOTAS LOCAIS                           [1999/fev]

Os campos 590-599 são reservados para implementações de cada 
biblioteca, que deve estabelecer estrutura e indicações de uso 
dos campos.
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6XX - CAMPOS DE ASSUNTO – INFORMAÇÕES GERAIS        [2005/out]

Os campos 6XX contêm entradas e termos de acesso para assuntos 
do item.

600 – Assunto – Nome de pessoa 
610 – Assunto – Nome de instituição
611 – Assunto – Nome de evento
630 – Assunto – Título uniforme
648 – Assunto – Termo cronológico
650 – Assunto - Assunto tópico
651 – Assunto - Nome geográfico
653 – Termo de indexação – Termo não controlado
654 – Assunto - Termo tópico facetado
655 – Termo de indexação – Gênero/forma
656 – Termo de indexação – Ocupação
657 – Termo de indexação – Função
658 – Termo de indexação – Objetivo curricular
662 – Assunto - Hierarquia do nome geográfico
69X - Assuntos locais

Instruções de uso para indicadores e subcampos são encontradas 
nos próprios campos ou na seção Campos X00-X30 (Cabeçalhos – 
Informações gerais), mais especificamente nas seções X00 
(Nomes de pessoas - Informações gerais), X10 (Nomes de 
instituições - Informações gerais), X11 (Nomes de eventos - 
Informações gerais), e X30 (Títulos uniformes - Informações 
gerais); e, ainda, no Apêndice A - Subcampos de controle.
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CAMPO 600 - ASSUNTO – NOME DE PESSOA (R)            [2007/out]

Contém um nome pessoal usado como entrada secundária de 
assunto.

IND 1 – Forma de entrada de nome de pessoa
0  prenome
1  sobrenome
3  nome de família

IND 2 – Fonte do termo
0  Library of Congress Subject Headings
1  LC Subject Headings for Chidren’s Literature
2  Medical Subject Headings
3  National Agricultural Library Subject Authority File
4  fonte não especificada
5  Canadian Subject Headings
6  Répertoire de vedettes-matière
7  fonte especificada no subcampo $2

Subcampos:
Atribuídos ao nome
$a  nome pessoal (NR)
$b  numeração associada ao nome (NR)
$c  títulos e palavras associadas ao nome (R)
$d  datas associadas ao nome (NR)
$e  termo designador de função (R)
$j  qualificador associado ao nome (R)
$q  forma completa do nome (NR)
$u  afiliação (NR)
$4  código de função (R)
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Atribuídos ao título
 $f  data da obra (NR)
 $h  meio físico (NR)
 $k  subcabeçalho de forma (R)
 $l  idioma do item (NR)
*$m  meio da performance para música (R)
 $n  número da parte/seção (R)
*$o  arranjo para música (NR)
 $p  nome da parte/seção (R)
*$r  chave para música (NR)
 $s  versão (NR)
 $t  título da obra (NR)

Atribuído ao autor e ao título
$g  informações diversas (NR)

Atribuídos a subdivisão de assunto
$v  subdivisão de forma (R)
$x  subdivisão de geral (R)
$y  subdivisão cronológica (R)
$z  subdivisão geográfica (R)

Subcampos de controle
$0  número de controle do registro de autoridade (R)
$2  fonte do cabeçalho ou termo (R)
$3  especificação dos materiais (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

* subcampos não abordados neste manual
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Indicações de uso:
Instruções para o indicador 1 e subcampos são encontradas na 
seção X00 (Nomes de pessoas - Informações gerais) e no 
Apêndice A - Subcampos de controle.

IND 2 - Fonte do termo
Sistema de cabeçalho de assunto ou tesauro utilizado na 
construção do assunto.

Constante de exibição:
O traço que precede uma subdivisão deve ser gerado pelo 
sistema a partir da ocorrência dos subcampos $v, $x, $y e $z.
Também pode ser gerada pelo sistema a exibição das ocorrências 
do campo no formato: 1. <assunto>. 2. <assunto> ...

Ex.:
.600 04 $a Pedro, $b II, $c Imperador do Brasil, $d 1825-1891.
.600 14 $a Kennedy, John F. $q (JohnFitzgerald), $d 1917-1963.
        $x Assassinato $v Periódicos.
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CAMPO 610 - ASSUNTO – NOME DE INSTITUIÇÃO (R)       [2007/out]

Contém um nome institucional usado como entrada secundária de 
assunto. Nomes de eventos que entrem subordinados a uma 
instituição são registrados aqui; mas se não forem 
subordinados a uma instituição, são registrados no campo 611 
(Assunto – Nome de evento).

IND 1 – Forma de entrada nome institucional
0  Nome invertido
1  Nome da jurisdição
2  Nome em ordem direta

IND 2 - Fonte do termo
0  Library of Congress Subject Headings
1  LC Subject Headings for Chidren’s Literature
2  Medical Subject Headings
3  National Agricultural Library Subject Authority File
4  fonte não especificada
5  Canadian Subject Headings
6  Répertoire de vedettes-matière
7  fonte especificada no subcampo $2

Subcampos:
Atribuídos ao nome
$a  nome da instituição ou nome da jurisdição como elemento de
    entrada (NR)
$b  unidade subordinada (R)
$c  lugar do evento (NR)
$e  termo designador de função (R)
$u  afiliação (NR)
$4  código de função (R)
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Atribuídos ao título
 $f  data da obra (NR)
 $h  meio físico (NR)
 $k  subcabeçalho de forma (R)
 $l  idioma do item (NR)
*$m  meio da performance para música (R) 
*$o  arranjo para música (NR) 
 $p  nome da parte/seção (R)
*$r  chave para música (NR) 
 $s  versão (NR)
 $t  título da obra (NR)

Atribuídos ao autor e título
$d  data do evento ou assinatura do tratado (R)
$g  informações diversas (NR)
$n  número da parte/seção/evento (R)

Atribuídos a subdivisão de assunto
$v  subdivisão de forma (R)
$x  subdivisão de geral (R)
$y  subdivisão cronológica (R)
$z  subdivisão geográfica (R)

Subcampos de controle
$0  número de controle do registro de autoridade (R)
$2  fonte do cabeçalho ou termo (R)
$3  especificação dos materiais (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

* subcampos não abordados neste manual
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Indicações de uso:
Instruções para o indicador 1 e subcampos são encontradas na 
seção X10 (Nomes de instituições - Informações gerais) e no 
Apêndice A - Subcampos de controle.

IND 2 - Fonte do termo
Sistema de cabeçalho de assunto ou tesauro utilizado na 
construção do assunto.

Constante de exibição:
O traço que precede uma subdivisão deve ser gerado pelo 
sistema a partir da ocorrência dos subcampos $v, $x, $y e $z.
Também pode ser gerada pelo sistema a exibição das ocorrências 
do campo no formato: 1. <assunto>. 2. <assunto> ...

Ex.:
.610 14 $a Brasil. $t [Constituição (1946). $k Emendas]
.610 24 $a Sociedade Brasileira de Agricultura
.610 24 $a Nações Unidas - $x Assistência econômica - 
        $v Periódicos
.610 10 $a United States. $b Army. $b Cavalry, 7th. 
        $b Companhy E
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CAMPO 611 - ASSUNTO – NOME DE EVENTO (R)          [2007/out]

Contém nome de evento usado como entrada secundária de 
assunto. Nomes de eventos que entrem subordinados a uma 
instituição são registrados no campo 610 (Assunto - Nome de 
instituição).

IND 1 – Forma de entrada do evento
0  Nome invertido
1  Nome da jurisdição
2  Nome em ordem direta

IND 2 – Fonte do termo
0  Library of Congress Subject Headings
1  LC Subject Headings for Chidren’s Literature
2  Medical Subject Headings
3  National Agricultural Library Subject Authority File
4  fonte não especificada
5  Canadian Subject Headings
6  Répertoire de vedettes-matière
7  fonte especificada no subcampo $2

Subcampos:
Atribuídos ao nome
$a  nome do evento ou nome da jurisdição como elemento de
    entrada (NR)
$c  lugar do evento (NR)
$d  data do evento (NR)
$e  unidade subordinada (R)
$j  termo designador de função (R)
$q  nome do evento que segue a jurisdição (NR)
$u  afiliação (NR)
$4  código de função (R)
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Atribuídos ao título
$f  data da obra (NR)
$h  meio físico (NR)
$k  subcabeçalho de forma (R)
$l  idioma do item (NR)
$p  nome da parte/seção (R)
$s  versão (NR)
$t  título da obra (NR)

Atribuídos ao autor e título
$g  informações diversas (NR)
$n  número da parte/seção/evento (R)

Atribuídos a subdivisão de assunto
$v  subdivisão de forma (R)
$x  subdivisão de geral (R)
$y  subdivisão cronológica (R)
$z  subdivisão geográfica (R)

Subcampos de controle
$0  número de controle do registro de autoridade (R)
$2  fonte do cabeçalho ou termo (R)
$3  especificação dos materiais (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)
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Indicações de uso:
Instruções para o indicador 1 e subcampos são encontradas na 
seção X11 (Nomes de eventos - Informações gerais) e no 
Apêndice A - Subcampos de controle.

IND 2 - Fonte do termo
Sistema de cabeçalho de assunto ou tesauro utilizado na 
construção do assunto.

Constante de exibição:
O traço que precede uma subdivisão deve ser gerado pelo 
sistema a partir da ocorrência dos subcampos $v, $x, $y e $z.
Também pode ser gerada pelo sistema a exibição das ocorrências 
do campo no formato: 1. <assunto>. 2. <assunto> ...

Ex.:
.611 24 $a Conferência das Nações Unidas sobre o Direito dos 
        Tratados $n (6. : $d 1968-1969 : $c Viena, Austria)
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CAMPO 630 - ASSUNTO - TÍTULO UNIFORME (R)         [2007/out]

Contém título convencionado criado para reunir obra publicada 
em várias edições sob diferentes títulos ou para diferenciar 
títulos idênticos. Usado quando a entrada principal é pelo 
campo 245 (Título principal) e não por um nome pessoal (Campo 
100), nome de instituição (Campo 110), nem por evento (Campo 
111).
Títulos uniformes usados em cabeçalhos de assunto em frase são 
indicados no campo 650 (Assunto – Termo tópico).

IND 1 - Caracteres a desprezar na alfabetação
0-9 número de caracteres a desprezar

IND 2 – Fonte do termo
0  Library of Congress Subject Headings
1  LC Subject Headings for Chidren’s Literature
2  Medical Subject Headings
3  National Agricultural Library Subject Authority File
4  fonte não especificada
5  Canadian Subject Headings
6  Répertoire de vedettes-matière
7  fonte especificada no subcampo $2
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Subcampos:
Atribuídos ao título
 $a  título uniforme (NR)
 $d  data de assinatura do tratado (R)
 $e  termo designador de função (R)
 $f  data da obra (NR)
 $g  informações diversas (NR)
 $h  meio físico (NR)
 $k  subcabeçalho de forma (R)
 $l  idioma do item (NR)
*$m  meio de apresentação da música (R)
 $n  número da parte/seção (R)
*$o  informação de arranjo para a música (NR)
 $p  nome parte/seção (R)
*$r  chave para música (NR)
 $s  versão (NR)
 $t  título da obra (NR)
 $4  código de função (R)

Atribuídos a subdivisão de assunto
$v  subdivisão de forma (R)
$x  subdivisão de geral (R)
$y  subdivisão cronológica (R)
$z  subdivisão geográfica (R)

Subcampos de controle
$0  número de controle do registro de autoridade (R)
$2  fonte do cabeçalho ou termo (R)
$3  especificação dos materiais (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

* subcampos não abordados neste manual
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Indicações de uso:
Instruções para o indicador 1 e subcampos são encontradas na 
seção X30 (Títulos uniformes - Informações gerais) e no 
Apêndice A - Subcampos de controle.

IND 2 - Fonte do termo
Sistema de cabeçalho de assunto ou tesauro utilizado na 
construção do assunto.

Pontuação:
Inserida nos dados, exceto para os subcampos $v, $x, $y e $z.

Constante de exibição:
O traço que precede uma subdivisão deve ser gerado pelo 
sistema a partir da ocorrência dos subcampos $v, $x, $y e $z.
Também pode ser gerada pelo sistema a exibição das ocorrências 
do campo no formato: 1. <assunto>. 2. <assunto> ...

Ex.:
.630 04 $a Bíblia. $l Português $x Comentários $v Periódicos
.630 00 $a Bíblia. $k Manuscritos. $l Latin. $p N.T. 
        $v Periódicos
.630 00 $a Bíblia  $v Índices $v Periódicos
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CAMPO 648 - ASSUNTO – TERMO CRONOLÓGICO (R)         [2007/out]

Contém termo cronológico usado como entrada secundária de 
assunto.

IND 1= # (indefinido)

IND 2 – Fonte do termo
0  Library of Congress Subject Headings
1  LC Subject Headings for Chidren’s Literature
2  Medical Subject Headings
3  National Agricultural Library Subject Authority File
4  fonte não especificada
5  Canadian Subject Headings
6  Répertoire de vedettes-matière
7  fonte especificada no subcampo $2

Subcampos:
Atribuído ao termo principal
$a  termo cronológico (NR)

Atribuídos a subdivisão de assunto
$v  subdivisão de forma (R)
$x  subdivisão de geral (R)
$y  subdivisão cronológica (R)
$z  subdivisão geográfica (R)
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Subcampos de controle
$0  número de controle do registro de autoridade (R)
$2  fonte do cabeçalho ou termo (R)
$3  especificação dos materiais (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
IND 2 - Fonte do termo
Sistema de cabeçalho de assunto ou tesauro utilizado na 
construção do assunto.

Subcampos
Para os subcampos não apresentados aqui, as instruções são 
encontradas na seção Campos X00-X30 (Cabeçalhos – Informações 
gerais) e no Apêndice A - Subcampos de controle.

$a – Termo cronológico
.648 #7 $a 1900-1999 $2 fast

Constante de exibição:
O traço que precede uma subdivisão deve ser gerado pelo 
sistema a partir da ocorrência dos subcampos $v, $x, $y e $z.
Também pode ser gerada pelo sistema a exibição das ocorrências 
do campo no formato: 1. <assunto>. 2. <assunto> ...
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CAMPO 650 - ASSUNTO – TERMO TÓPICO (R)              [2007/out]

Contém termo tópico usado como entrada secundária de assunto.
Termos tópicos são termos gerais de assunto e incluem nomes de 
eventos ou objetos. Um título de obra (por ex., Bíblia e 
ateísmo), um nome geográfico (por ex., Irã no Alcorão), ou um 
nome de uma instituição (por ex., Igreja Católica e humanismo) 
usados em um cabeçalho de assunto em frase são também 
inseridos no campo 650.

IND 1 - Nível do assunto
#  informação não disponível
0  nível não especificado
1  primário
2  secundário

IND 2 - Fonte do termo
0  Library of Congress Subject Headings
1  LC Subject Headings for Chidren’s Literature
2  Medical Subject Headings
3  National Agricultural Library Subject Authority File
4  fonte não especificada
5  Canadian Subject Headings
6  Répertoire de vedettes-matière
7  fonte especificada no subcampo $2
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Subcampos:
Atribuídos ao termo principal
$a  assunto tópico ou nome geográfico (NR)
$b  assunto tópico seguindo nome geográfico (NR)
$c  lugar do evento (R)
$d  datas associadas (NR)
$e  termo designador de função (R)
$4  código de função (R)

Atribuídos a subdivisão de assunto
$v  subdivisão de forma (R)
$x  subdivisão de geral (R)
$y  subdivisão cronológica (R)
$z  subdivisão geográfica (R)

Subcampos de controle
$0  número de controle do registro de autoridade (R)
$2  fonte do cabeçalho ou termo (R)
$3  especificação dos materiais (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)
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Indicações de uso:
IND 1 - Nível do assunto
1 - Primário
Principal foco ou assunto contido no item.

2 - Secundário
Aspecto menos importante abordado no item.

IND 2 - Fonte do termo
Sistema de cabeçalho de assunto ou tesauro utilizado na 
construção do assunto.

Subcampos
Para os subcampos não apresentados aqui, as instruções são 
encontradas na seção Campos X00-X30 (Cabeçalhos – Informações 
gerais) e no Apêndice A - Subcampos de controle.

$a - Assunto tópico ou nome geográfico
Informação qualificadora (entre parênteses) é codificada junto 
ao termo.

$b - Assunto tópico seguindo nome geográfico
Não utilizado pelo AACR2.

$d - Datas associadas
Período de tempo durante o qual ocorreu o evento.

$e - Termo designador de função
Identifica a relação entre o cabeçalho tópico e os materiais 
descritos (por ex., retratado).
.650 #0 $a Seabiscuit (Raça de cavalo), $e retratado.
 [Fotografia de um Seabiscuit, uma raça de cavalo]
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Cabeçalhos ambíguos:
Ver Apêndice B, disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/ambiguous-headings.html.

Artigos iniciais:
Artigos iniciais que ocorrem no início de cabeçalhos de 
assunto são omitidos na maioria dos idiomas (exceto quando se 
deseja arquivar por eles).
Quaisquer diacrítico e/ou caracteres especiais que ocorram no 
início do campo são mantidos. Observe que estes caracteres são 
normalmente desconsiderados em procedimentos de ordenação e 
arquivamento.

Espaços:
Não são usados espaços em letras iniciais, siglas ou 
abreviaturas.

Pontuação:
Campo finalizado por marca de pontuação ou por fechamento de 
parêntese. A marca de pontuação precede os subcampos $2 ou $3. 
Assunto principal seguido por subdivisão de assunto ($v, $x, 
$y e/ou $z) não é finalizado por marca de pontuação, exceto se 
o dado a possuir.

Constante de exibição:
O traço que precede uma subdivisão deve ser gerado pelo 
sistema a partir da ocorrência dos subcampos $v, $x, $y e $z.
Também pode ser gerada pelo sistema a exibição das ocorrências 
do campo no formato: 1. <assunto>. 2. <assunto> ...
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Ex.:
.650 04 $a Indexação (Economia)
.650 04 $a Economia agrícola $z Brasil $y 1950-1960
.650 04 $a Escritores brasileiros $z Juiz de Fora (MG) 
        $x Biografia $v Dicionários
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CAMPO 651 – ASSUNTO - NOME GEOGRÁFICO (R)           [2007/out]

Contém um termo geográfico como entrada secundária de assunto.
Abrange:
.acidentes geográficos (rios, montanhas, baías, cabos, 
desertos, etc.)
.continentes, países, planetas, estrelas, etc.
.parques, jardins, etc.
.jurisdições políticas com ou sem subdivisões de assunto.

Entretanto, são indicados no campo 610 (Assunto – Nome de 
instituição):
.nome jurisdicional que representa uma entidade eclesiástica;
.nome de instituição, um subcabeçalho de forma, um título de 
obra, ou um nome de lugar sob o nome de uma jurisdição.
 
Assim como são indicados no campo 650 (Assunto – Termo 
tópico):
.nomes geográficos usados em cabeçalhos de assunto em frase 
(por ex., Irã no Alcorão).

IND 1= # (indefinido)

IND 2 - Fonte do termo
0  Library of Congress Subject Headings
1  LC Subject Headings for Chidren’s Literature
2  Medical Subject Headings
3  National Agricultural Library Subject Authority File
4  fonte não especificada
5  Canadian Subject Headings
6  Répertoire de vedettes-matière
7  fonte especificada no subcampo $2
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Subcampos:
Atribuídos ao nome
$a  nome geográfico (NR)
$e  termo designador de função (R)
$4  código de função (R)

Atribuídos a subdivisão de assunto
$v  subdivisão de forma (R)
$x  subdivisão de geral (R)
$y  subdivisão cronológica (R)
$z  subdivisão geográfica (R)

Subcampos de controle
$0  número de controle do registro de autoridade (R)
$2  fonte do cabeçalho ou termo (R)
$3  especificação dos materiais (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)
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Indicações de uso:
IND 2 - Fonte do termo
Sistema de cabeçalho de assunto ou tesauro utilizado na 
construção do assunto.

Subcampos
Para os subcampos não apresentados aqui, as instruções são 
encontradas na seção Campos X00-X30 (Cabeçalhos – Informações 
gerais) e no Apêndice A - Subcampos de controle.

$a - Nome geográfico
Informação qualificadora (entre parênteses) é codificada junto 
ao termo.

Cabeçalhos ambíguos:
Ver Apêndice B, disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/ambiguous-headings.html.

Artigos iniciais:
Artigos iniciais que ocorrem no início de nomes geográficos 
(por ex., Le) são omitidos na maioria dos idiomas (exceto 
quando se deseja arquivar por eles).
Quaisquer diacrítico e/ou caracteres especiais que ocorram no 
início do campo são mantidos. Observe que estes caracteres são 
normalmente desconsiderados em procedimentos de ordenação e 
arquivamento.

Espaços:
Espaços não são usados em iniciais, acrônimos ou abreviaturas. 
Um espaço é usado antes e depois de abreviaturas que consistem 
de mais de uma letra.
.651 #0 $a Vienna (W. Va.)
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Pontuação:
Campo finalizado por marca de pontuação ou por fechamento de 
parêntese. A marca de pontuação precede os subcampos $2 ou $3. 
Nome geográfico seguido por subdivisão de assunto ($v, $x, $y 
e/ou $z) não é finalizado por marca de pontuação, exceto se o 
dado a possuir.

Constante de exibição:
O traço que precede uma subdivisão deve ser gerado pelo 
sistema a partir da ocorrência dos subcampos $v, $x, $y e $z.
Também pode ser gerada pelo sistema a exibição das ocorrências 
do campo no formato: 1. <assunto>. 2. <assunto> ...

Ex.:
.651 #4 $a Brasil $x Relações econômicas exteriores 
        $z Estados Unidos $y 1980-1995
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CAMPO 653 - TERMO DE INDEXAÇÃO – TERMO NÃO CONTROLADO (R)
                                                    [2007/out]

Contém termo de indexação que não é construído a partir de uma 
lista autorizada de cabeçalhos de assunto/tesauros.

IND 1 - Nível do assunto
#  informação não disponível
0  nível não especificado
1  primário
2  secundário

IND 2 – Tipo de termo ou nome
#  informação não fornecida
0  termo tópico
1  nome de pessoa
2  nome de instituição
3  nome de evento
4  termo cronológico
5  termo geográfico
6  termo designação de gênero/forma

Subcampos:
$a  termo não controlado (R)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)
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Indicações de uso:
Para os subcampos não apresentados aqui, as instruções são 
encontradas na seção Campos X00-X30 (Cabeçalhos – Informações 
gerais) e no Apêndice A - Subcampos de controle.

$a – Termo não controlado
Repetitivo quando mais de um termo de indexação no nível 
designado no indicador 1 é atribuído.
Se o indicador 2 não é “#” (branco), o subcampo $a não é 
repetitivo, a menos que todos os termos no subcampo $a sejam 
do mesmo tipo.

Espaços:
Não são usados em iniciais, acrônimos ou abreviaturas.

Pontuação:
O campo não é finalizado por marca de pontuação ou fechamento 
de parêntese, a menos que faça parte do dado; nem mesmo quando 
acontece mais de uma ocorrência na mesma ocorrência do campo.

Constante de exibição:
Não prevista.
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CAMPO 654 - ASSUNTO - TERMO TÓPICO FACETADO (R)     [2007/out]

Contém assunto tópico construído a partir de um vocabulário 
facetado. Para cada termo existente no campo, uma 
identificação é fornecida como uma faceta/hierarquia do 
tesauro fonte do termo. Em acréscimo, é fornecida uma 
identificação para o termo foco da expressão. Um campo pode 
conter mais de uma expressão.

IND 1 - Nível do assunto
#  informação não disponível
0  nível não especificado
1  primário
2  secundário

IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  termo foco (NR)
$b  termo não foco (NR)
$c  designação facetada/hierárquica (R)
$e  termo designador de função (R)
$v  subdivisão de forma (R)
$y  subdivisão cronológica (R)
$z  subdivisão geográfica (R)
$0  número de controle do registro de autoridade (R)
$2  fonte do cabeçalho ou termo (R)
$3  especificação dos materiais (NR)
$4  código de função (R)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)
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Indicações de uso:
IND 1 - Nível do assunto
1 - Primário
Assunto ou foco principal do conteúdo do material.

2 - Secundário
Aspecto menos importante do conteúdo do material.

Subcampos
Para os subcampos não apresentados aqui, as instruções são 
encontradas na seção Campos X00-X30 (Cabeçalhos – Informações 
gerais) e no Apêndice A - Subcampos de controle.

$a – Termo foco
Termo principal da expressão. Subcampo repetitivo quando 
existe mais de um termo principal na expressão.

$b - Termo não foco
Termo que não é considerado o principal na expressão.

$c – Designação facetada/hierárquica
Designação usada pelo tesauro ($2) para identificar a 
faceta/hierarquia para cada termo existente no subcampo $a e 
no $b. O subcampo $c sempre precede o dado ao qual está 
associado.
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Pontuação:
O subcampo que precede o subcampo $2 é finalizado por marca de 
pontuação ou fechamento de parêntese.

Constante de exibição:
O traço que precede uma subdivisão deve ser gerado pelo 
sistema a partir da ocorrência dos subcampos $v, $x, $y e $z.
Também pode ser gerada pelo sistema a exibição das ocorrências 
do campo no formato: 1. <assunto>. 2. <assunto> ...
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CAMPO 655 – TERMO DE INDEXAÇÃO – GÊNERO/FORMA (R)   [2007/out]

Contém termos que indicam o gênero, a forma e/ou as 
características físicas do item.

Um termo designador de gênero designa o estilo ou técnica do 
conteúdo intelectual de itens textuais, ou, para materiais 
gráficos, aspectos como perspectiva, propósito, 
características do criador, status de publicação ou método de 
representação.

Um termo designador de forma especifica, histórica e 
funcionalmente, tipos de materiais por suas características 
físicas, o assunto do conteúdo intelectual, ou o arranjo das 
informações contidas nele.

Um termo designador da característica física que, histórica e 
funcionalmente, designa as características físicas de tipos 
específicos de materiais que são identificados através de um 
exame de suas características físicas, o assunto de seu 
conteúdo intelectual, ou o arranjo das informações contidas 
nele.

Alguns exemplos de termos designadores de gênero para 
materiais textuais são: biografias, catecismos, ensaios, hinos 
e resenhas.

Alguns exemplos de termos designadores de forma e 
características físicas são: diários (day-books), agendas 
(diaries), diretórios, jornais, memorandos, questionários, 
plano de curso (syllabi) e folhas de horas (time sheets).
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Pode conter termos construídos a partir de um vocabulário 
facetado. Para cada termo existente no campo, uma 
identificação é fornecida como uma faceta/hierarquia do 
tesauro fonte do termo. Em acréscimo, é fornecida uma 
identificação para o termo foco da expressão. Um campo pode 
conter mais de uma expressão.

IND 1 – Tipo de cabeçalho
#  básico
0  facetado

IND 2 - Fonte do termo
0  Library of Congress Subject Headings
1  LC Subject Headings for Chidren’s Literature
2  Medical Subject Headings
3  National Agricultural Library Subject Authority File
4  fonte não especificada
5  Canadian Subject Headings
6  Répertoire de vedettes-matière
7  fonte especificada no subcampo $2
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Subcampos:
$a  gênero/forma ou termo foco (NR)
$b  termo não foco (NR)
$c  designação facetada/hierárquica (R)
$v  subdivisão de forma (R)
$x  subdivisão geral (R)
$y  subdivisão cronológica (R)
$z  subdivisão geográfica (R)
$0  número de controle do registro de autoridade (R)
$2  fonte do cabeçalho ou termo (R)
$3  especificação dos materiais (NR)
$5  instituição à qual o campo se aplica (NR) [700]
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)
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Indicações de uso:
IND 1 - Tipo de cabeçalho
# - Básico
Dados de gênero/forma são indicados em uma única ocorrência do 
subcampo $a.

0 – Facetado
Cada termo gênero/forma é indicado em um subcampo $a ou $b. Um 
subcampo $c antecede cada termo existente no subcampo $a e $b, 
indicando a faceta/hierarquia de cada termo.

IND 2 - Fonte do termo
Sistema de cabeçalho de assunto ou tesauro utilizado na 
construção do assunto.

Subcampos
Para os subcampos não apresentados aqui, as instruções são 
encontradas na seção Campos X00-X30 (Cabeçalhos – Informações 
gerais) e no Apêndice A - Subcampos de controle.

$a – Gênero/forma ou termo foco
Todos os dados de gênero/forma ou características físicas são 
indicados aqui quando o indicador 1 é “Básico” (IND 1= “#”).
Para cabeçalhos facetados (IND 1= “0”), o subcabeçalho $a 
consiste do termo foco. Termo foco é a coisa concreta que 
constitui a base da expressão.

$b - Termo não foco
Termo que não é considerado o principal na expressão.

$c – Designação facetada/hierárquica
Designação usada pelo tesauro ($2) para identificar a faceta/ 
hierarquia para cada termo existente no subcampo $a e no $b. O 
subcampo $c sempre precede o dado ao qual está associado.
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Espaços:
Não são usados em iniciais, acrônimos ou abreviaturas. Um dado 
que possui uma data em aberto termina com um espaço quando 
esta é seguida por subdivisão de assunto.

Pontuação:
O subcampo que precede o subcampo $2 é finalizado por marca de 
pontuação ou fechamento de parêntese. Termos seguidos por 
subdivisões de assunto não são finalizados por marca de 
pontuação.

Constante de exibição:
O traço que precede uma subdivisão deve ser gerado pelo 
sistema a partir da ocorrência dos subcampos $v, $x, $y e $z, 
bem como do subcampo $b em cabeçalhos facetados.
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CAMPO 656 – TERMO DE INDEXAÇÃO – OCUPAÇÃO (R)       [2007/out]

Contém termo descritivo da ocupação (incluindo hobby) 
refletida no conteúdo do item.
Não é utilizado para descrever a ocupação do criador do item, 
a menos que esta reflita significativamente, no próprio item 
ou suporte, alguma relação com o material.

IND 1= # (indefinido)

IND 2 – Fonte do termo
7  especificada no subcampo $2

Subcampos:
$a  ocupação (NR)
$k  forma (NR)
$v  subdivisão de forma (R)
$x  subdivisão geral (R)
$y  subdivisão cronológica (R)
$z  subdivisão geográfica (R)
$0  número de controle do registro de autoridade (R)
$2  fonte do cabeçalho ou termo (R)
$3  especificação dos materiais (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)
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Indicações de uso:
Para os subcampos não apresentados aqui, as instruções são 
encontradas na seção Campos X00-X30 (Cabeçalhos – Informações 
gerais) e no Apêndice A - Subcampos de controle.

$a - Ocupação
Termo que especifica a profissão refletida no conteúdo do 
item.

$k – Forma
Específicos tipos de materiais identificados por suas 
características físicas, assunto de seu conteúdo intelectual, 
ou ordenação das informações dentro do item (por ex., agendas, 
diários, diretórios, jornais, memorandos, etc.).

Espaços:
Não são usados em iniciais, acrônimos ou abreviaturas.

Pontuação:
O subcampo que precede o subcampo $2 é finalizado por marca de 
pontuação ou fechamento de parêntese. Termos seguidos por 
subdivisões de assunto não são finalizados por marca de 
pontuação.

Constante de exibição:
O traço que precede uma subdivisão deve ser gerado pelo 
sistema a partir da ocorrência dos subcampos $v, $x, $y e $z.
Também pode ser gerada pelo sistema a exibição das ocorrências 
do campo no formato: 1. <assunto>. 2. <assunto> ...
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CAMPO 657 – TERMO DE INDEXAÇÃO - FUNÇÃO (R)         [2007/out]

Contém termo descritivo da atividade ou função que gerou o 
item descrito. 

IND 1= # (indefinido)

IND 2 – Fonte do termo
7  especificada no subcampo $2

Subcampos:
$a  função (NR)
$v  subdivisão de forma (R)
$x  subdivisão geral (R)
$y  subdivisão cronológica (R)
$z  subdivisão geográfica (R)
$0  número de controle do registro de autoridade (R)
$2  fonte do cabeçalho ou termo (R)
$3  especificação dos materiais (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)
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Indicações de uso:
Para os subcampos não apresentados aqui, as instruções são 
encontradas na seção Campos X00-X30 (Cabeçalhos – Informações 
gerais) e no Apêndice A - Subcampos de controle.

$a - Função
Termo que especifica a função ou atividade que gerou o item.

Espaços:
Não são usados em iniciais, acrônimos ou abreviaturas.

Pontuação:
O subcampo que precede o subcampo $2 é finalizado por marca de 
pontuação ou fechamento de parêntese. Termos seguidos por 
subdivisões de assunto não são finalizados por marca de 
pontuação.

Constante de exibição:
O traço que precede uma subdivisão deve ser gerado pelo 
sistema a partir da ocorrência dos subcampos $v, $x, $y e $z.
Também pode ser gerada pelo sistema a exibição das ocorrências 
do campo no formato: 1. <assunto>. 2. <assunto> ...

Ex.:
.657 #7 $a Personnel benefits management
        $x Industrial accidents
        $x Morbidity
        $x Vital statistics
        $z Love Canal, New York. 
        $2 New York State Management Functions Index
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CAMPO 658 – TERMO DE INDEXAÇÃO – OBJETIVO CURRICULAR (R)
                                                    [1999/fev]

Contém termo descritivo dos objetivos curriculares ou de 
estudo aplicáveis ao conteúdo do item. Pode conter os fatores 
de correlação que indicam o grau atendido pelo item.

IND 1= # (indefinido)       IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  objetivo curricular principal (NR)
$b  objetivo curricular subordinado (R)
$c  código (NR)
$d  fator de correlação (NR)
$2  fonte do cabeçalho ou termo (R)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
Para os subcampos não apresentados aqui, as instruções são 
encontradas na seção Campos X00-X30 (Cabeçalhos – Informações 
gerais) e no Apêndice A - Subcampos de controle.

$a - Objetivo curricular principal
Termo que designa o objetivo principal.

$b – Objetivo curricular subordinado
Subordinação ao objetivo indicado no subcampo $a. Em geral, 
mais específicos ou facetas do subcampo $a. Pode ser 
repetitivo para isolar facetas.

$c – Código
Indicação do objetivo curricular codificado indicado após os 
subcampos $a e $b.
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$d – Fator de correlação
Por ex.: pouco; moderadamente; altamente correlacionado. 

Pontuação:
O subcampo que precede o subcampo $2 é finalizado por marca de 
pontuação ou fechamento de colchete. Em geral, não é incluída 
no dado pontuação entre o objetivo curricular, o código e o 
fator de correlação.

Constante de exibição:
O sistema poderá gerar a partir da existência dos subcampos:

: dois pontos   associados ao conteúdo do subcampo $b
[ ] colchetes     associados ao conteúdo do subcampo $c
- hífen         associado  ao conteúdo do subcampo $d

Entrada de dados:
$a    : $b        [ $c        ]- $d

Também pode ser gerada pelo sistema a exibição das ocorrências 
do campo no formato: 1. <assunto>. 2. <assunto> ...

Ex.:
.658 ## $a Health objective 1 $b handicapped awareness 
        $c NHP01-1991 $d highly correlated. $2 ohco
  Exibição:
  Health objective 1: handicapped awareness [NHP01-1991]-
  highly correlated.
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CAMPO 662 – ASSUNTO – HIERARQUIA DO NOME GEOGRÁFICO (R)
                                                    [2007/out]

Contém um nome geográfico usado como entrada secundária de 
assunto apresentado de forma hierárquica.

IND 1= # (indefinido)     IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  país ou entidade maior (R)
$b  primeira jurisdição política (NR)
$c  intermediária jurisdição política (R)
$d  cidade (NR)
$e  termo designador de função (R)
$f  setor da cidade (R)
$g  outra não jurisdicional região geográfica e semelhante (R)
$h  área extraterrestre (R)
$0  número de controle do registro de autoridade (R)
$2  fonte do cabeçalho ou termo (R)
$4  código de função (R)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)
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Indicações de uso:
Para os subcampos não apresentados aqui, as instruções são 
encontradas na seção Campos X00-X30 (Cabeçalhos – Informações 
gerais) e no Apêndice A - Subcampos de controle.

$a - País ou entidade maior (country or larger entity)
Também contém nome de áreas geográficas/entidades, tais como 
continentes ou hemisférios. Pode ser repetitivo para vários 
níveis indicados, apresentados do maior para o menor.
.662 ## $a Antarctica. $2 lcsh/naf 
.662 ## $a Japan $c Hokkaido $g Asahi-dake. $2 pemracs 
.662 ## $a World $a Asia $b Japan $g Hokkaido (island) 
        $g Hokkaido (region) $c Hokkaido (prefecture) 
        $g Asahi-Dake. $2 tgn 

$b - Primeira jurisdição política
Dependendo do país, pode incluir nomes de estados, províncias 
(provinces), territórios, departamentos, etc.
.662 ## $b Maryland $c Montgomery $d Silver Spring. $2 gnis 
.662 ## $a World $a North and Central America $a United States
        $b Maryland $c Montgomery $d Silver Spring. $2 tgn 

$c - Intermediária jurisdição política
Segunda ou mais baixa jurisdição ou divisão, mas não inclui 
cidades (towns or cities), e, dependendo do país (country), 
pode incluir nomes de condados (counties), ilhas (islands), 
municípios (municipalities), prefeituras (prefetures), regiões 
(regions), etc. Pode ser repetitivo quando ocorrem múltiplos 
níveis, apresentados do maior para o menor.
.662 ## $b Ontario $c Essex $d Windsor. $2 cgnbd 
.662 ## $a World $a North and Central America $a Canada 
        $c Ontario $d Windsor. $2 tgn
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$d - Cidade (city)
Nome de uma cidade (city or town).
.662 ## $a Japan (nation) $g Kanto (region) 
        $c Tokyo (metropolis) $d Tokyo (inhabited place) 
        $f Shibuya. $2 tgn 

$e - Termo designador de função
Designa a relação entre o nome do lugar hierarquizado e os 
materiais descritos.

$f – Setor da cidade (city subsection)
Nome de uma unidade menor dentro de um local habitado; por 
ex., bairros, parques ou ruas.
.662 ## $a United States $b California $c Los Angeles (County) 
        $d Los Angeles $f Little Tokyo. $2 tgn 

$g - Região geográfica não jurisdicional e semelhante
Por ex., rios, lagos, ilhas, montanhas. Pode ser repetitivo 
para vários níveis indicados, apresentados do maior para o 
menor.
.662 ## $a Africa $g Nile River $g Sixth Cataract. $2 tgn 

$h - Área extraterrestre
Inclui sistemas solares, galáxias, sistemas estrelares e 
planetas, bem como características geográficas de cada 
planeta, etc. Pode ser repetitivo para vários níveis 
indicados, apresentados do maior para o menor.

Ordem dos subcampos:
Apresentados em ordem decrescente do nível mais alto para o 
mais baixo.
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CAMPOS 69X – ASSUNTOS LOCAIS                        [1999/fev]

Reservados para implementações de cada biblioteca, que deve 
estabelecer estrutura e indicações de uso dos campos.
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70X-75X - ENTRADAS SECUNDÁRIAS – INFORMAÇÕES GERAIS [2007/out]

Campos de entradas secundárias/adicionais que potencializam o 
acesso a um registro bibliográfico.

Campos que contêm outros responsáveis pelo item:
700 – Entrada secundária – Nome de pessoa
710 – Entrada secundária – Nome de instituição
711 – Entrada secundária – Nome de evento
720 – Entrada secundária – Nome não controlado

Campos que contêm outros títulos para o item ou incluídos no 
item:
730 – Entrada secundária – Título uniforme
740 - Entrada secundária – Título relacionado/analítico 
                           não controlado

Campos que contêm dados sobre outros aspectos do conteúdo ou 
descrição do item:
751 – Entrada secundária – Nome geográfico
752 - Entrada secundária – Hierarquia do nome geográfico
753 – Detalhes de sistema para acesso a arquivo de computador
754 - Entrada secundária – Identificação taxonômica
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CAMPO 700 - ENTRADA SECUNDÁRIA - NOME DE PESSOA (R) [2007/out]

Contém um nome pessoal usado como entrada secundária.

IND 1 - Forma de entrada de nome pessoal
0  prenome
1  sobrenome
3  nome de família

IND 2 - Tipo de entrada
#  informação não fornecida
2  entrada analítica

Subcampos:
Atribuídos ao nome
$a  nome pessoal (NR)
$b  numeração associada ao nome (NR)
$c  títulos e palavras associadas ao nome (R)
$d  datas associadas ao nome (NR)
$e  termo designador de função (R)
$j  qualificador associado ao nome (R)
$q  forma completa do nome (NR)
$u  afiliação (NR)
$4  código de função (R)
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Atribuídos ao título
 $f  data da obra (NR)
 $h  meio físico (NR)
 $k  subcabeçalho de forma (R)
 $l  idioma do item (NR)
*$m  meio da performance para música (R)
 $n  número da parte/seção (R)
*$o  arranjo para música (NR)
 $p  nome da parte/seção (R)
*$r  chave para música (NR)
 $s  versão (NR)
 $t  título da obra (NR)
 $x  ISSN (NR)

Atribuído ao autor e ao título
$g  informações diversas (NR)

Subcampos de controle
$0  número de controle do registro de autoridade (R)
$3  especificação dos materiais (NR)
$5  instituição à qual o campo se aplica (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

* subcampos não abordados neste manual
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Indicações de uso:
Instruções para o indicador 1 e subcampos são encontradas na 
seção X00 (Nomes de pessoas - Informações gerais) e no 
Apêndice A - Subcampos de controle.

IND 2 - Tipo de entrada
# - Informação não fornecida
Utilizado quando a entrada não é secundária ou quando nenhuma 
informação é fornecida.

2 - Entrada analítica
Item contém a obra que é representada por uma entrada 
secundária. 

Ex.:
.100 1# $a Bouma, Jelle.
 245 10 $a Marcus Iunius Nypsus : 
        $b Fluminis varatio, Limitis repositio : introduction, 
        text, translation, and commentary / 
        $c Jelle Bouma. 
 700 12 $a Nypsus, Marcus Iunius. $t Fluminis varatio. 
        $f 1993. 
 700 12 $a Nypsus, Marcus Iunius. $t Limitis repositio. 
        $f 1993. 
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CAMPO 710 - ENTRADA SECUNDÁRIA – NOME DE INSTITUIÇÃO (R)
                                                    [2007/out]

Contém um nome institucional usado como entrada secundária. 

IND 1 - Forma de entrada do nome
0  nome invertido
1  nome da jurisdição
2  nome em ordem direta

IND 2 - Tipo de entrada
#  informação não fornecida
2  entrada analítica

Subcampos:
Atribuídos ao nome
$a  nome da instituição ou nome da jurisdição como elemento de
    entrada (NR)
$b  unidade subordinada (R)
$c  lugar do evento (NR)
$e  termo designador de função (R)
$u  afiliação (NR)
$4  código de função (R)
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Atribuídos ao título
 $f  data da obra (NR)
 $h  meio físico (NR)
 $k  subcabeçalho de forma (R)
 $l  idioma do item (NR)
*$m  meio da performance para música (R)
*$o  arranjo para música (NR)
 $p  nome da parte/seção (R)
*$r  chave para música (NR)
 $s  versão (NR)
 $t  título da obra (NR)
 $x  ISSN (NR) [710]

Atribuídos ao autor e título
$d  data do evento ou assinatura do tratado (R)
$g  informações diversas (NR)
$n  número da parte/seção/evento (R)

Subcampos de controle
$0  número de controle do registro de autoridade (R)
$3  especificação dos materiais (NR)
$5  instituição à qual o campo se aplica (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

* subcampos não abordados neste manual

FORMATO BIBLIOGRÁFICO 710



Indicações de uso:
Instruções para o indicador 1 e subcampos são encontradas na 
seção X10 (Nomes de instituições - Informações gerais) e no 
Apêndice A - Subcampos de controle.

IND 2 - Tipo de entrada
# - Informação não fornecida
Utilizado quando a entrada não é secundária ou quando nenhuma 
informação é fornecida.

2 - Entrada analítica
Item contém a obra que é representada por uma entrada 
secundária. 

Ex.:
.710 1# $a Brasil. $b Departamento Nacional da Produção
        Mineral
.710 1# $a Brasil. $t [Constituição (1967). $k Emendas]
.710 2# $a Biblioteca Nacional (Brasil)
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CAMPO 711 - ENTRADA SECUNDÁRIA – NOME DE EVENTO (R) [2007/out]

Contém um nome de evento usado como entrada secundária. 

IND 1 - Tipo de entrada do nome
0  nome invertido
1  nome da jurisdição
2  nome em ordem direta

IND 2 - Tipo de entrada
#  informação não fornecida
2  entrada analítica

Subcampos:
Atribuídos ao nome
$a  nome do evento ou nome da jurisdição como elemento de
    entrada (NR)
$c  lugar do evento (NR)
$d  data do evento (NR)
$e  unidade subordinada (R)
$j  termo designador de função (R)
$q  nome do evento que segue a jurisdição (NR)
$u  afiliação (NR)
$4  código de função (R)

Atribuídos ao título
$f  data da obra (NR)
$h  meio físico (NR)
$k  subcabeçalho de forma (R)
$l  idioma do item (NR)
$p  nome da parte/seção (R)
$s  versão (NR)
$t  título da obra (NR)
$x  ISSN (NR) [711]
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Atribuídos ao autor e título
$g  informações diversas (NR)
$n  número da parte/seção/evento (R)

Subcampos de controle
$0  número de controle do registro de autoridade (R)
$3  especificação dos materiais (NR)
$5  instituição à qual o campo se aplica (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
Instruções para o indicador 1 e subcampos são encontradas na 
seção X11 (Nomes de eventos - Informações gerais) e no 
Apêndice A - Subcampos de controle.

IND 2 - Tipo de entrada
# - Informação não fornecida
Utilizado quando a entrada não é secundária ou quando nenhuma 
informação é fornecida.

2 - Entrada analítica
Item contém a obra que é representada por uma entrada 
secundária. 

Ex.:
.711 2# $a Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e 
        Documentação $n (9. : $d 1978 : $c Porto Alegre, RS)
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CAMPO 720 - ENTRADA SECUNDÁRIA – NOME NÃO CONTROLADO (R)
                                                    [1999/fev]

Contém uma entrada secundária na qual o nome não está de 
acordo com um arquivo ou lista de autoridade nem com as regras 
de catalogação. Os nomes podem ser de qualquer tipo (por ex., 
pessoal, institucional, evento). Não controlado significa que 
não foi checado o arquivo de autoridade.
Usado quando outro campo de acesso (por ex., 1XX ou 7XX) não 
pode ser usado, pois o nível de controle e/ou estrutura do 
dado não fatisfaz as exigências do campo.
Para entradas de assuntos não controladas use o campo 653 
(Termo de indexação – Termo não controlado).

IND 1 - Tipo do nome
#  não especificado
1  pessoal
2  não pessoal

IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  nome (NR)
$e  termo designador de função (R)
$4  código de função (R)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)
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Indicações de uso:
$a – Nome
Não existem exigências para a apresentação do dado.

$e – Termo designador de função
Termo que descreve a relação entre um nome e uma obra, tais 
como ed., comp., il., tr. Mais de um termo pode ser indicado 
se a pessoa possuir mais de uma função. Códigos MARC para 
estas funções são indicados no subcampo $4.

$4 – Código de função
Código MARC para a função que descreve a relação entre um nome 
e uma obra. Mais de um código pode ser indicado se a pessoa 
possuir mais de uma função. É indicado após o nome da pessoa. 
Os termos para estas funções são indicados no subcampo $e.
A fonte dos códigos é MARC Code List for Relators, Sources, 
Description Conventions, disponível em:
http://www.loc.gov/marc/relators/.

Ex.:
.720 ## $a U.S. Energy Information Administration, Coal 
        Statistics Division
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CAMPO 730 - ENTRADA SECUNDÁRIA - TÍTULO UNIFORME (R) 
                                                    [2007/out]

Contém título uniforme, relacionado ou analítico, usado como 
entrada secundária.

IND 1 - Caracteres a desprezar na alfabetação
0-9 número de caracteres a desprezar

IND 2 - Tipo de entrada
#  informação não fornecida
2  entrada analítica

Subcampos:
Atribuídos ao título
 $a  título uniforme (NR)
 $d  data de assinatura do tratado (R)
 $f  data da obra (NR)
 $g  informações diversas (NR)
 $h  meio físico (NR)
 $k  subcabeçalho de forma (R)
 $l  idioma do item (NR)
*$m  meio de apresentação da música (R)
 $n  número da parte/seção (R)
*$o  informação de arranjo para a música (NR)
 $p  nome da parte/seção (R)
*$r  chave para música (NR)
 $s  versão (NR)
 $t  título da obra (NR)
 $x  ISSN (NR)

* subcampos não abordados neste manual
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Subcampos de controle
$0  número de controle do registro de autoridade (R)
$3  especificação dos materiais (NR)
$5  instituição à qual o campo se aplica (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
Instruções para o indicador 1 e subcampos são encontradas na 
seção X30 (Títulos uniformes - Informações gerais) e no 
Apêndice A - Subcampos de controle.

IND 2 - Tipo de entrada
# - Informação não fornecida
Utilizado quando a entrada não é secundária ou quando nenhuma 
informação é fornecida.

2 - Entrada analítica
Item contém a obra que é representada por uma entrada 
secundária. 
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Ex.:
.245 00 $a BTL.
 580 ## $a Suppl. to: Weinwirtschaft, 1981-1982; 
        Weinwirtschaft. Technik, and Weinwirtschaft. Markt, 
        1983; Baubedarf Manager, Farbenfachgeschäft, and 
        Getränke Revue, 1983- 
 730 0# $a Weinwirtschaft. 
 730 0# $a Weinwirtschaft. $p Technik. 
 730 0# $a Weinwirtschaft. $p Markt. 
 730 0# $a Baubedarf Manager. 
 730 0# $a Farbenfachgeschäft. 
 730 0# $a Getränke Revue. 
 772 1# $t Weinwirtschaft $w (DLC)###83644948 $w (OCoLC)9345710
 772 1# $t Weinwirtschaft. Technik $x 0723-1369
        $w (DLC)###83644949 $w (OCoLC)9345574
 772 1# $a Weinwirtschaft. Markt $w (DLC)###83644950 
        $w (OCoLC)9345548
 [Publicação que é suplemento da outra]
 772 0# $a Baubedarf Manager
 772 1# $t Farbenfachgeschäft
 772 1# $a Getränke Revue $w (DLC)sn#91020150 $w (OCoLC)9345710

.245 00 $a Foreign affairs bibliography.
 580 ## $a Based upon the bibliographical notes appearing
        quarterly in: Foreign affairs. 
 730 0# $a Foreign affairs (Council on Foreign Relations) 
 787 1# $t Foreign affairs (Council on Foreign Relations)
 [A publicação está relacionada de uma maneira não específica
 com a outra publicação]
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.245 00 $a Lektüre Magazin.
 580 ## $a Issued Jan.-June 1981 with: Bücherkommentare, v. 30,
        no. 1-6.  
 730 0# $a Bücherkommentare. 
 777 1# $t Bücherkommentare $g Jan. 1981-June 1981
 [Um item é publicado com outro]
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CAMPO 740 – ENTRADA SECUNDÁRIA - TÍTULO RELACIONADO/ANALÍTICO 
NÃO CONTROLADO (R)                                  [2003/out]

Contém título relacionado e/ou título analítico não controlado 
usado como entrada secundária. Pode conter um título de item 
relacionado que entraria sob cabeçalho autor/título se 
normalizado. Não controlado significa que não foi checado o 
arquivo de autoridade.
Para títulos controlados usa-se o campo 730 (Entrada 
secundária – Título uniforme).

IND 1 - Caracteres a desprezar na alfabetação
0-9 número de caracteres a desprezar

IND 2 - Tipo de entrada
#  informação não fornecida
2  entrada analítica

Subcampos:
$a  título (NR)
$h  meio físico (NR)
$n  número da parte/seção (R)
$p  nome da parte/seção (R)
$5  institução à qual o campo se aplica (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)
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Indicações de uso:
Instruções para o indicador 1 e subcampos são encontradas no 
campo 245 (Título principal) e no Apêndice A - Subcampos de 
controle.

IND 2 - Tipo de entrada
# - Informação não fornecida
Utilizado quando a entrada não é secundária ou quando nenhuma 
informação é fornecida.

2 - Entrada analítica
Item contém a obra que é representada por uma entrada 
secundária. 

Subcampos
$a - Título
Informações entre parênteses não devem ser codificadas 
separadamente.

Espaços:
Espaços não são usados em iniciais. Um espaço é usado entre 
precedentes e sucessivas iniciais se uma abreviação consiste 
de mais de uma simples letra.

Pontuação:
Campo finalizado por ponto ou parênteses. Uma marca de 
pontuação precede $5 quando este for o último subcampo.

Constante de exibição:
Podem ser gerados pelo sistema números romanos sequenciais e a 
palavra “Título: ”.

I. Título:
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Ex.:
.100 1# $a Chekhov, Anton Pavlovich, $d 1860-1904.
 240 10 $a Vishnevyi sad. $l English
 245 14 $a The cherry orchard ; $b Uncle Vanya / 
        $c Anton Chekhov.
 700 12 $a Chekhov, Anton Pavlovich, $d 1860-1904. 
        $t Díàíà Vaníà $l English. $f 1969.
 740 02 $a Uncle Vanya.
 [Entrada adicional para a segunda obra apresentada no item 
 que não possui título coletivo]

FORMATO BIBLIOGRÁFICO 740



FORMATO BIBLIOGRÁFICO 740



CAMPO 751 – ENTRADA SECUNDÁRIA – NOME GEOGRÁFICO (R)[2007/out]

Entrada secundária que é um nome geográfico relacionado com um 
atributo específico do item descrito. Por ex.: o lugar de 
publicação, distribuição, lugar do evento.

IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  nome geográfico (NR)
$e  termo designador de função (R)
$0  número de código do registro de autoridade (NR)
$2  fonte do cabeçalho ou termo (NR)
$3  especificação dos materiais (NR)
$4  código de função (R)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
Instruções para demais subcampos são encontradas no campo 651 
(Assunto - Nome geográfico), e no Apêndice A - Subcampos de 
controle.

$a - Nome geográfico
.751 ## $a Curitiba

Pontuação:
Não prevista.
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CAMPO 752 – ENTRADA SECUNDÁRIA – HIERARQUIA DO NOME GEOGRÁFICO 
(R)                                                 [2007/out]

Entrada secundária que é um nome geográfico, apresentado em 
sua forma hierárquica, que está relacionado com um atributo 
específico do item descrito. Por ex.: para jornais, informa a 
comunidade atendida.

IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  país ou entidade maior (R)
$b  primeira jurisdição política (NR)
$c  intermediária jurisdição política (R)
$d  cidade (NR)
$f  subdivisão da cidade (R)
$g  outra região geográfica não jurisdicional e semelhante (R)
$h  área extraterrestre (R)
$0  número de código do registro de autoridade (NR)
$2  fonte do cabeçalho ou termo (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)
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Indicações de uso:
Siga também as instruções encontradas no campo 651 (Assunto - 
Nome geográfico) e no Apêndice A - Subcampos de controle.

$a - País ou entidade maior (country or larger entity)
Também contém nomes de áreas geográficas entidades, tais como 
continentes ou hemisférios em nível de país ou maior. Pode ser 
repetitivo quando vários níveis forem indicados, apresentados 
do maior para o menor.
.752 ## $a Spain $d Madrid. 

$b - Primeira jurisdição política
Primeira jurisdição política ou divisão; dependendo do país, 
pode incluir os nomes dos estados, províncias, territórios, 
departamentos, etc.
.752 ## $a France $b Doubs. 

$c - Intermediária jurisdição política
Segunda ou mais baixa jurisdição ou divisão, mas não inclui 
cidades (towns or cities), e, dependendo do país (country), 
pode incluir condados (counties), ilhas (islands), municípios 
(municipalities), prefeituras (prefectures), regiões 
(regions), etc. Pode ser repetitivo quando ocorrem múltiplos 
níveis, apresentados do maior para o menor.
.752 ## $a England $c Greater Manchester $d Manchester. 
.752 ## $a United States $b Maryland $c Montgomery County. 

$d - Cidade (city)
.752 ## $a United States $b Kansas $c Butler $d Augusta. 
.752 ## $a Canada $b British Columbia $d Vancouver. 
.752 ## $a United States $b Pennsylvania $d Philadelphia. 
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$f - Subdivisão da cidade (city subsection)
Nome de unidade menor dentro de um local povoado; por ex., 
bairros, ruas ou parques.
.752 ## $a United States $b California $c Los Angeles (County)
        $d Los Angeles $f Little Tokyo. $2 tgn 

$g - Outra região geográfica não jurisdicional e semelhante
Nome de entidade geográfica terrestre não jurisdicional; por 
ex., rios, lagos, ilhas, montanhas, etc. Pode ser repetitivo 
quando ocorrem múltiplos níveis, apresentados do maior para o 
menor.
.752 ## $a Africa $g Nile River $g Sixth Cataract. $2 tgn 
 752 ## $a Canada $b Ontario (Province) $g Niagara Falls. 

$h - Área extraterrestre
Nome de entidade extraterrestre ou espacial e inclui sistemas 
solares, galáxias, sistemas estrelares e planetas, bem como 
características geográficas dos planetas, etc. Pode ser 
repetitivo quando vários níveis são indicados, mantendo a 
ordem do maior para o menor.  
.752 ## $h Mars $h Valles Marineris. 
        $2 MARC code for Gazetteer of Planetary Nomenclature 
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Ordem dos subcampos:
Os subcampos devem estar na ordem decrescente, do mais alto 
nível hierárquico para o menor.

Pontuação:
Campo finalizado por ponto, exceto se o dado possuir outra 
marca de pontuação. Os campos $0, $2 e $6 são precedidos por 
ponto.

Constante de exibição:
Pode ser gerado pelo sistema um traço antecedendo ocorrência 
dos subcampos $b, $c, $d, $f, $g e/ou $h.
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CAMPO 753 – DETALHES DO SISTEMA PARA ACESSO A ARQUIVO DE 
COMPUTADORES (R)                                    [1999/fev]

Contém informações sobre aspectos técnicos de arquivo de 
computador e material acompanhante que podem ser utilizadas 
para selecionar e organizar registros em um índice impresso. 
São informações relativas ao tipo de equipamento, sistema 
operacional e/ou linguagem de programação.

IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  tipo ou modelo da máquina (NR)
$b  linguagem de programação (NR)
$c  sistema operacional (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Pontuação:
Campo não finalizado por marca de pontuação, exceto se o dado 
possuir. Nenhuma pontuação é colocada entre os subcampos.

Ex.:
.753 ## $a Compaq $b Basic $c DOS 3.2 
.753 ## $a Apple II $c DOS 3.3 
.753 ## $a IBM PC $c Windows 98 
.753 ## $a IBM PC $c OS/2 Warp 
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CAMPO 754 – ENTRADA SECUNDÁRIA – IDENTIFICAÇÃO TAXONÔMICA (R)
                                                    [2007/out]

Contém informação de nome ou categoria taxonômica associada ao 
item.

IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  nome taxonômico (R)
$c  categoria taxonômica (R)
$d  nome comum ou alternativo (R)
$x  nota privada (R)
$z  nota pública (R)
$0  número de controle do registro de autoridade (R)
$2  fonte (R)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
Subcampos $a e $2 são sempre usados quando campo presente..

$a - Nome taxonômico, e $c - Categoria taxonômica
O subcampo $c precede o subcampo $a e esta combinação é 
repetida para cada elemento hierárquico em uma ordem 
taxonômica hierárquica.

$d - Nome comum ou alternativo
Nome comum ou alternativo para cada ocorrência do subcampo $a. 
Pode se referir a uma ou várias ocorrências do subcampo $a.
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Ordem dos campos:
O subcampo $c precede o subcampo $a.

Pontuação:
Pontuação não é usada entre ocorrências do subcampo $a.
O subcampo que precede o subcampo $2 é finalizado por ponto, 
exceto se o dado possuir outra marca de pontuação.

Ex.:
.754 ## $c family $a Gekkonidae $c genus $a Hemidactylus  
        $c species $a Turcicus $d Mediterranean gecko 
        $d Mediterranean gekko $x Hemidactylus turcicus.
        $2 [source of taxonomic identification] 

.754 ## $c family $a Pottiaceae 
        $c genus $a Barbula 
        $c species $a agraria $x Barbula agraria. 
        $z Species authority: Hedw.turcicus. 
        $2 [source of taxonomic identification] 
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76X-78X – ENTRADAS RELACIONADAS – INFORMAÇÕES GERAIS 
                                                    [2004/out]

Campos que identificam itens bibliográficos relacionados que 
possuem uma ligação (link) com o item em catalogação. Cada 
campo de entrada relacionada especifica uma relação diferente 
entre o item alvo (primário) descrito no registro e um item 
relacionado. Estas relações podem ser de três categorias:

.itens relacionados que ajudam o usuário na continuidade de 
sua pesquisa mas não são necessários para se obter o item 
alvo. Por ex., títulos anteriores, edições em outras línguas;

.itens relacionados que são necessários para se chegar ao item 
alvo. Por ex., o item anfitrião para uma parte componente: um 
número de fascículo no qual se encontra o índice cumulativo;

.itens relacionados que são unidades constituintes de um 
conjunto. Por ex., as fotos individuais contidas em uma 
coleção de material visual.

Os campos de ligação de registros são criados com o objetivo 
de gerar notas, acessos e facilidades de indexação. 
Possibilitam o sistema lincar o registro bibliográfico em 
catalogação ao registro bibliográfico do item relacionado, se 
o item relacionado existe como registro bibliográfico 
independente.
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Termos usados em campos de entradas relacionadas:

Item alvo (target item) – item em catalogação - item 
bibliográfico para o qual o registro MARC foi criado; descrito 
no Líder/06 (Líder/Tipo de registro), no Líder/07 (Líder/Nível 
bibliográfico) e no campo 245 (Título principal).

Item relacionado (related item) – item bibliográfico que 
possui relacionamento cronológico, horizontal (diferentes 
versões) ou vertical (hierárquico), com o item alvo e para o 
qual é formulada uma entrada relacionada através da abertura 
do campo.

Parte componente (component part) – item bibliográfico que é 
fisicamente parte de outro item bibliográfico de tal forma que 
é necessário recuperar o item anfitrião para se chegar nele. 
Por ex., artigo de jornal. [Campo 774]

Unidade constituinte (constituent unit) – item bibliográfico 
que é parte de outro item, mas deste fisicamente separado. 
[Campos 770, 774]

Item anfitrião (host item) – item bibliográfico que contém 
tanto fisicamente (parte componente) quanto bibliograficamente
(unidade constituinte) uma subparte. Por ex., artigo em um 
periódico - o periódico é o anfitrião. [Campos 772, 773]

Relação cronológica – é a relação existente no tempo entre 
itens bibliográficos. Por ex., a relação de um periódico com 
seus títulos anteriores e posteriores. [Campos 777, 780, 785]
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Relação horizontal – é a relação entre versões de um item 
bibliográfico em diferentes idiomas, formatos, suportes, etc.
[Campos 765, 767, 775, 776]

Relação vertical – relação hierárquica do todo para com seus 
componentes e das peças para o conjunto. Por ex.: um artigo de 
jornal para o jornal; um suplemento para o anfitrião; um 
título de um evento para cada trabalho individual apresentado.
[Campos 760, 762, 770]

Ligação de registros e notas

Campos de entradas relacionadas (Campos 760-787)
Estes campos apresentam dados descritivos e/ou o número de 
controle do registro do item relacionado. Uma indicação de 
conteúdo mínima, referente ao item relacionado, é fornecida 
nos campos de ligação de entrada. Para operações que requeiram 
indicação de conteúdo completa, tais como indexação ou 
recuperação, o subcampo $w (número de controle do registro 
bibliográfico) permite ao sistema lincar-se ao registro 
relacionado para obter o conteúdo completo. Por outro lado, os 
dados codificados no subcampo $7 (subcampo de controle) 
permitem alguns tipos de indexação sem a necessidade do 
sistema se lincar ao registro relacionado.

Notas de entradas relacionadas e Nota complexa de entradas 
relacionadas (Campos 760-787 e 580)
Campos de entradas relacionadas são destinados a gerar suporte 
para uma nota referente ao item relacionado em uma exibição do 
item alvo. O valor atribuído no campo de entrada relacionada 
ao indicador 1 determina qual a nota a ser gerada. Quando a 
nota é muito complexa para ser expressa através de uma 
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constante de exibição em um campo de entrada relacionada, usa-
se o campo 580 (Nota - Ligação complexa de entrada). Quando 
usado, este campo aparece em complemento a qualquer campo de 
ligação de entrada (760-787) e inibe nota a partir do 
indicador 1 destes campos.

Entradas secundárias (Campos 700-730)
Quando um código de catalogação pede por uma entrada 
secundária para um item usado em um campo de ligação, a 
entrada secundária é registrada em um dos campos 700-730 
apropriado.
Campos de ligação (760-787) não são usados para tomar o lugar 
de entradas secundárias. Do mesmo modo, uma entrada secundária 
em um campo 700-730 não toma o lugar de um campo de ligação, 
assim como não gera uma nota nem cria um link para um 
registro.

Parte componente/Unidade constituinte
A entrada relacionada do campo 773 (Entrada relacionada - 
Anfitrião de analítica) é usada para relacionar o registro de 
uma parte componente ao registro anfitrião. Por ex., um 
registro de um artigo de jornal (hóspede) contém a 
identificação do jornal (anfitrião). A exata localização do 
artigo é fornecida no subcampo $g (peças relacionadas) do 
campo 773.
Um registro anfitrião, ou qualquer unidade bibliográfica 
maior, pode incluir informação sobre unidades constituintes, 
cada unidade em uma ocorrência do campo 774 (Entrada 
relacionada - Unidade constituinte).
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Indicações de uso para todas as designações são fornecidas 
nesta seção, exceto para o indicador 2. Em cada campo 76X-78X 
específico é indicada a lista de subcampos e o indicador 2 
aplicáveis.

760 – Entrada relacionada - Série principal
762 – Entrada relacionada - Subsérie
765 – Entrada relacionada - Língua original
767 – Entrada relacionada - Tradução
770 – Entrada relacionada - Suplemento/edição especial
772 – Entrada relacionada - Anfitrião do suplemento/edição
      especial
773 – Entrada relacionada - Anfitrião de analítica
774 – Entrada relacionada - Unidade constituinte
775 – Entrada relacionada - Outra edição
776 – Entrada relacionada - Forma física adicional
777 – Entrada relacionada - Publicado com
780 – Entrada relacionada – Título anterior
785 - Entrada relacionada – Título posterior
786 – Entrada relacionada - Fonte dos dados
787 – Entrada relacionada - Relação não especificada
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IND 1 – Geração de nota
0  gerar
1  não gerar (nota no campo 580)

IND 2
Para todos, exceto 780 e 785 – Constante de exibição 
#  [frase relacionada ao campo]
0  Anfitrião (parent) [somente 772]
8  não exibir

780 – Tipo de relação - Título anterior
0  Continuação de
1  Continuação em parte de
2  Substitui
3  Substitui em parte
4  Formado pela fusão de ... com ...
5  Absorveu
6  Absorveu em parte
7  Separou de

785 – Tipo de relação – Título posterior
0  Continuado por
1  Continuado em parte por
2  Substituído por
3  Substituído em parte por
4  Absorvido por
5  Absorvido em parte por
6  Dividiu-se em ... e ...
7  Fundiu-se com ... para formar ...
8  Retornou para
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Subcampos:
Informações descritivas
*$a  entrada principal (NR)
 $b  edição (NR)
 $c  informação qualificadora (NR) [todos exceto 773]
 $d  lugar, editor, data (NR)
 $g  peças relacionadas (R)
 $h  descrição física (NR)
 $i  texto de exibição (NR)
 $j  período de conteúdo (R) [786]
 $k  série (R) [todos exceto 760 e 762]
 $m  detalhes específicos do material (NR)
 $n  nota (R)
 $o  outro item identificador (R)
 $p  título abreviado (NR) [773 e 776]
 $q  enumeração e primeira página (NR) [773]
 $s  título uniforme (NR)
 $t  título (NR

Números/códigos
$e  código de língua (NR) [775]
$f  código de país (NR) [775]
$r  número de relatório (R) [todos exceto 760, 762 e 777]
$u  STRN (NR) [todos exceto 760, 762, 777]
$v  contribuição da fonte (NR) [786]
$w  número de controle do registro bibliográfico (R)
$x  ISSN (NR)
$y  designação CODEN (NR)
$z  ISBN (R) [todos exceto 760, 762, 777]

* subcampo não abordado neste manual
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Subcampos de controle
$3  especificação dos materiais (NR) [773]
$6  relacionamento  (NR) [600]
$7  subcampo de controle (NR)
    /0  tipo de entrada principal
    /1  forma do nome
    /2  tipo de registro
    /3  nível bibliográfico
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
IND 1 – Geração de nota
0 – Gerar
Nota deve ser gerada a partir dos dados no campo (ou a partir 
do registro relacionado identificado no campo).

1 - Não gerar
Nota não deve ser gerada a partir dos dados no campo (ou a 
partir do registro relacionado identificado no campo).
Usado quando uma constante de exibição não pode expressar 
adequadamente uma relação. Neste caso, uma nota para exibição 
é elaborada no campo 580 (Nota - Ligação complexa de entrada). 
Os campos 760-787 são criados para prover acessos via sistema, 
e o campo 580 é usado para exibição.

IND 2
O indicador 2 é próprio para cada campo e diz respeito a 
exibição ou não de uma constante de exibição.
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Subcampos
Como regra geral, cada subcampo definido em campos de entradas 
relacionadas corresponde a um campo ou bloco de campo que 
seria usado para descrever o item relacionado em um registro 
próprio (que pode ou não existir realmente). Por ex., subcampo 
$t (título principal) corresponde ao campo 245 (Título 
principal).
As regras e práticas aplicadas para a elaboração dos dados nos 
campos de entradas relacionadas são, normalmente, as mesmas 
aplicadas para elaborar os dados do item relacionado em um 
registro bibliográfico separado, exceto que a informação 
fornecida não necessita ser tão completa. O nível de 
informação sobre o item relacionado registrado no campo de 
entrada relacionada deve ser baseado na intenção de uso do 
relacionamento. Quando o item relacionado possui registro 
bibliográfico próprio, informações básicas são normalmente 
suficientes.

*$a - Entrada principal
Dados da entrada principal como nos campos 100 (Entrada 
principal - Nome de pessoa), 110 (Entrada principal - Nome de 
instituição) ou 111 (Entrada principal - Nome de evento), mas 
sem a codificação individual para os elementos adotada nestes 
campos.

$b - Edição
.Registro relacionado:
 245 04 $a The Wall Street journal.
 250 ## $a Southwest ed.
 Entrada relacionada:
 775 0# $t Wall Street journal$bSouthwest ed.
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$g - Peças relacionadas
Peça ou peças específicas do item relacionado envolvida(s) na 
relação com o item alvo, tais como datas e volumes. Inclui a 
localização de uma parte componente em um item alvo.
.772 1# $t Developmental biology $x 0012-1606 $g 1972-1974
.773 0# $t Horizon $g Vol. 17, no. 98 (Feb. 1948), p. 78-159

$i - Texto de exibição
Destinado a ser exibido como primeiro elemento do campo e 
expressar adequadamente uma relação que não pode ser expressa 
por uma constante de exibição. É usado quando o indicador 2 
contém valor “8” (Não exibir).
.774 08 $i Item componente: $o NYDA.1955.001.00024R
        $n [AVERYimage]
        $t Map of Blithewood and Hudson River : No. 1. 
        $m Pencil drawing on paper 
        $h 25 x 19.8 cm. (9 3/4 x 7 3/4 in.).
        $n A.J. Davis no. 2-2.

$j - Período de conteúdo [786]
Data de início e, se apropriado, data de término do conteúdo 
do item relacionado. As informações são apresentadas no padrão 
ISO 8601 (aaaammddhhmmss.f). Pode também indicar a origem da 
data.

$o - Outro item identificador
Números, códigos, etc., usados para identificar um item quando 
outro subcampo não é apropriado.

$p - Título abreviado [773 e 776]
Retirado do campo 222 (Título chave) do registro relacionado.
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$q - Enumeração e primeira página [773]
Designação de enumerações e paginações que são formadas 
utilizando-se as regras de criação dos segmentos de enumeração 
e localização do SICI (Serial Item and Contribution 
Identifier). Proveem referência à enumeração e primeira página 
do item hospedeiro descrito no campo 773 (Entrada relacionada 
– Anfitrião de analítica). 
.773 0# $7 nnas $t California journal. 
        $g Vol. 24, pt. B no. 9 (Sept. 1993), p. 235-48 
        $q 24:B:9<235

$s - Título uniforme
Título existente no campo 240 (Título uniforme para uma obra) 
ou campo 243 (Título uniforme para várias obras) do registro 
relacionado. Quando usado para relacionar materiais jurídicos 
ou traduções, o subcampo $t, usualmente, também é incluído no 
campo.

$t – Título
Informações retiradas dos subcampos $a, $f, $g, $k, $n e $p do 
campo 245 (Título principal) do registro relacionado.
*Quando usado, as informações também são retiradas do campo 
130 (Entrada principal – Título uniforme). Elementos 
componentes do título não são codificados.
.Registro relacionado:
 245 00 $a Army, Navy, Air Force register.
 580 ## $a Fundiu-se com: Army, Navy, Air Force journal, para 
        formar ... 
 Entrada relacionada:
 785 17 $t Army, Navy, Air Force journal
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$u – STRN (Standard Tecnical Report Number)
A constante de exibição STRN pode ser gerada pelo sistema a 
partir da existência do subcampo.

$v – Contribuição da fonte
Breve declaração identificando a informação fornecida por uma 
fonte de dados.

$w - Número de controle do registro bibliográfico relacionado
Ver indicações de uso em Apêndice A: Subcampos de controle.
.785 17 $t Adult correctional services in Canada 
        $w (CaOONL)840790694E

$7 - Subcampo de controle
Até quatro posições de caracteres, que indicam as 
características especiais do item relacionado. 
A definição do código depende da posição do caractere em que 
ocorre; portanto, a codificação para cada posição que tenha 
posição precedente deve possuir um código ou ser preenchida 
com um caractere cheio (|); mas posições sucedentes sem 
codificação não precisam possuir caractere cheio. Por ex.: se 
as posições “0” e “1” não são aplicáveis, mas a posição “2” é 
aplicável, as posições “0” e “1” contêm código “n” (não 
aplicável) ou são preenchidas com caracteres cheios. (||).

$7 - Subcampo de controle
     /0  Tipo de entrada principal
     /1  Forma do nome
     /2  Tipo de registro
     /3  Nível bibliográfico
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/0 – Tipo de entrada principal
Indica o tipo de nome contido no subcampo $a ou o título 
uniforme no subcampo $t. Os códigos correspondem aos campos 
1XX do registro para o item relacionado: 100 (Entrada 
principal - Nome de pessoa), 110 (Entrada principal -  Nome de 
instituição), 111 (Entrada principal - Nome de evento), e 130 
(Entrada principal - Título uniforme). O código “n” é 
utilizado quando os outros códigos não se aplicam.

$7/0 Tipo de entrada principal
p  nome de pessoa
c  nome de instituição
m  nome de evento
u  título uniforme
n  não aplicável

/1 – Forma do nome
Corresponde ao valor do indicador 1 no campo 1XX do item 
relacionado, e é interpretado em conjunto com o valor da 
posição $7/0.

$7/0 Tipo entrada principal $7/1 Forma do nome
p - nome de pessoa 0 - prenome

1 - sobrenome
3 - nome de família

c - nome de instituição 0 - nome invertido
1 - nome da jurisdição
2 - nome em oredem direta

m - nome de evento 0 - nome invertido
1 - nome da jurisdição
2 - nome em oredem direta

u - título uniforme n - não aplicável
n - não aplicável n - não aplicável

/2 – Tipo de registro
Corresponde ao código indicado no Líder/06 (Líder/Tipo de 
registro) do item relacionado.
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$7/2 Tipo de registro
a  material textual publicado
c  música publicada
d  música manuscrita
e  material cartográfico publicado
f  material cartográfico manuscrito
g  material projetável bidimensional
i  registro sonoro não musical
j  registro sonoro musical
k  material não projetável bidimensional
m  arquivo de computador
o  kit
p  material misto
r  artefato tridimensional e objeto natural
t  material textual manuscrito

/3 – Nível bibliográfico
Corresponde ao código indicado no Líder/07 (Líder/Nível 
bibliográfico) do item relacionado.

$7/3 Nível bibliográfico
a  parte componente de monografia
b  parte componente de publicação seriada
c  coleção
d  subunidade
i  recurso integrado
m  monografia
s  publicação seriada

Ex.:
.772 1# $7 unas $t Post boy (London, England)
.773 0# $7 p1am $a Desio, Ardito, 1897-
        $t Geographical features of the Karakorum.
        $d Milano : ISMEO, 1991
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Estabelecendo uma relação:
Links relacionados são estabelecidos mutuamente em registros 
bibliográficos. Um campo de entrada relacionada linca um item 
relacionado, o qual pode ser representado no arquivo por um 
registro. Quando existem registros relacionados, cada registro 
deve conter o correspondente link de entrada relacionada. Em 
alguns casos, o link de entrada correspondente usa a mesma 
etiqueta de campo; em outros, existe etiqueta própria 
correspondente. O quadro abaixo mostra a correspondência.

Registro Registro relacionado
760 Série principal 762 Subsérie
765 Língua original 767 Tradução
770 Suplemento/edição
    especial

772 Anfitrião do suplemento/
    edição especial

773 Anfitrião de analítica 774 Unidade constituinte
775 Outra edição 775 Outra edição
776 Forma física adicional 776 Forma física adicional
777 Publicado com 777 Publicado com
780 Título anterior 785 Título posterior
787 Relação não especificada 787 Relação não especificada
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A reciprocidade também existe quanto ao valor do Indicador 2 
para os campos 780 e 785, demonstrada no quadro abaixo.

780 IND 2 785 IND 2
0  Continuação de 0  Continuado por
1  Continuação em parte de 1  Continuado em parte por
2  Substitui 2  Substituído por
3  Substitui em parte 3  Substituído em parte por
4  Formado pela fusão de ... com
e
7  Fundiu-se com ... para formar 

4  Absorvido por

5  Absorveu 5  Absorvido em parte por
6  Absorveu em parte 6  Dividiu-se em ... e ...
7  Separou de -
- 8  Retornou para
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Pontuação:
A pontuação é a apresentada no registro relacionado. O campo 
não é finalizado por uma marca de pontuação, exceto se o dado 
possuir uma abreviação, letra inicial ou outros dados onde 
ocorra um ponto, ou quando o subcampo $a é o último subcampo. 

Ordem dos subcampos:
Quando mais de um subcampo de controle está presente no campo, 
a ordem de apresentação é:
$6 $3 $7

Artigos iniciais:
Artigo inicial existente na entrada principal do registro 
relacionado é omitido, exceto quando o intuito é arquivar por 
ele.
.Registro relacionado:
 245 04 $a The Journal of microbiology.
 Entrada relacionada:
 780 00 $t Journal of microbiology
.Registro relacionado:
 110 1# $a El Salvador. $b Dirección General de Estadística.
 245 10 $a Resúmen estadístico de la República de El Salvador. 
 Entrada relacionada:
 780 01 $a El Salvador. Dirección General de Estadística.
        $t Resúmen estadístico de la República de El Salvador 
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CAMPO 760 -  ENTRADA RELACIONADA – SÉRIE PRINCIPAL (R)
                                                    [2003/out] 

Contém informações sobre a série principal quando o item alvo 
é uma subsérie (relação vertical). Indicado em adição a 
qualquer outra informação de série existente no registro.

IND 1 - Controle de nota
0  gerar
1  não gerar

IND 2 - Constante de exibição
#  Série principal/Subsérie de:
8  não gerar

Subcampos:
$a  entrada principal (NR)
$b  edição (NR)
$c  informação qualificadora (NR)
$d  lugar, editor, data (NR)
$g  peças relacionadas (R)
$h  descrição física (NR)
$i  texto de exibição (NR)
$m  detalhes específicos do material (NR)
$n  nota (R)
$o  outro item identificador (R)
$s  título uniforme (NR)
$t  título (NR
$w  número de controle do registro bibliográfico
    relacionado (R)
$x  ISSN (NR)
$y  designação CODEN (NR)
$6  relacionamento (NR)
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$7  subcampo de controle (NR)
    /0  tipo de entrada principal
    /1  forma do nome
    /2  tipo de registro
    /3  nível bibliográfico
$8  campo relacionado e sequência (R)
   
Indicações de uso:
Instruções para indicadores e subcampos são encontradas na 
seção 76X-78X (Entradas relacionadas - Informações gerais) e 
no Apêndice A - Subcampos de controle.

Constante de exibição:
Pode ser gerada pelo sistema a partir do conteúdo do indicador 
2 e, em especial, do subcampo $i.

Série principal/Subsérie de:
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CAMPO 762 -  ENTRADA RELACIONADA – SUBSÉRIE (R)    [1999/fev] 

Contém informações sobre subséries relacionadas quando o item 
alvo é uma série principal ou subsérie anfitriã (relação 
vertical). Indicado em adição a qualquer outra informação de 
série existente no registro.

IND 1 - Controle de nota
0  gerar
1  não gerar

IND 2 - Constante de exibição
#  Possui subsérie
8  não gerar

Subcampos:
$a  entrada principal (NR)
$b  edição (NR)
$c  informação qualificadora (NR)
$d  lugar, editor, data (NR)
$g  peças relacionadas (R)
$h  descrição física (NR)
$i  texto de exibição (NR)
$m  detalhes específicos do material (NR)
$n  nota (R)
$o  outro item identificador (R)
$s  título uniforme (NR)
$t  título (NR
$w  número de controle do registro bibliográfico
    relacionado (R)
$x  ISSN (NR)
$y  designação CODEN (NR)
$6  relacionamento (NR)
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$7  subcampo de controle (NR)
    /0  tipo de entrada principal
    /1  forma do nome
    /2  tipo de registro
    /3  nível bibliográfico
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
Instruções para indicadores e subcampos são encontradas na 
seção 76X-78X (Entradas relacionadas - Informações gerais) e 
no Apêndice A - Subcampos de controle.

Constante de exibição:
Pode ser gerada pelo sistema a partir do conteúdo do indicador 
2 e, em especial, do subcampo $i.

Possui subsérie:
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CAMPO 765 -  ENTRADA RELACIONADA – LÍNGUA ORIGINAL (R)
                                                    [2003/out] 

Informa qual a publicação original quando o item em 
processamento é uma tradução (relacionamento horizontal).

IND 1 - Controle de nota
0  gerar
1  não gerar

IND 2 - Constante de exibição
#  Tradução de
8  não gerar

Subcampos:
$a  entrada principal (NR)
$b  edição (NR)
$c  informação qualificadora (NR)
$d  lugar, editor, data (NR)
$g  peças relacionadas (R)
$h  descrição física (NR)
$i  texto de exibição (NR)
$k  série (R)
$m  detalhes específicos do material (NR)
$n  nota (R)
$o  outro item identificador (R)
$r  número de relatório (R)
$s  título uniforme (NR)
$t  título (NR
$u  STRN (NR)
$w  número de controle do registro bibliográfico
    relacionado (R)
$x  ISSN (NR)
$y  designação CODEN (NR)
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$z  ISBN (R)
$6  relacionamento (NR)
$7  subcampo de controle (NR)
    /0  tipo de entrada principal
    /1  forma do nome
    /2  tipo de registro
    /3  nível bibliográfico
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
Instruções para indicadores e subcampos são encontradas na 
seção 76X-78X (Entradas relacionadas - Informações gerais) e 
no Apêndice A - Subcampos de controle.

Constante de exibição:
Pode ser gerada pelo sistema a partir do conteúdo do indicador 
2 e, em especial, do subcampo $i.

Tradução de:

Ex.:
.130 0# $a Astrofizicheskie issledovaniíà. $l English.
 245 10 $a Bulletin of the Special Astrophysical Observatory-
        North Caucasus. 
 765 0# $t Astrofizicheskie issledovaniíà $w (DLC)###78648457#
        $w (OCoLC)4798581
 [O registro é para a tradução, mas linca o original]
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CAMPO 767 -  ENTRADA RELACIONADA – TRADUÇÃO (R)     [2003/out] 

Informa sobre traduções quando o item em processamento é o 
original ou uma outra tradução (relacionamento horizontal).

IND 1 - Controle de nota
0  gerar
1  não gerar

IND 2 - Constante de exibição
#  Traduções
8  não gerar

Subcampos:
$a  entrada principal (NR)
$b  edição (NR)
$c  informação qualificadora (NR)
$d  lugar, editor, data (NR)
$g  peças relacionadas (R)
$h  descrição física (NR)
$i  texto de exibição (NR)
$k  série (R)
$m  detalhes específicos do material (NR)
$n  nota (R)
$o  outro item identificador (R)
$r  número de relatório (R)
$s  título uniforme (NR)
$t  título (NR
$u  STRN (NR)
$w  número de controle do registro bibliográfico
    relacionado (R)
$x  ISSN (NR)
$y  designação CODEN (NR)
$z  ISBN (R)
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$6  relacionamento (NR)
$7  subcampo de controle (NR)
    /0  tipo de entrada principal
    /1  forma do nome
    /2  tipo de registro
    /3  nível bibliográfico
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
Instruções para indicadores e subcampos são encontradas na 
seção 76X-78X (Entradas relacionadas - Informações gerais) e 
no Apêndice A - Subcampos de controle.

Constante de exibição:
Pode ser gerada pelo sistema a partir do conteúdo do indicador 
2 e, em especial, do subcampo $i.

Traduções:

Ex.:
.245 00 $a Finance & development.
 580 ## $a Also available in the following translations: 
        Arabic: Tamwīl wa-al-tanmiyah; French: Finances et 
        développement; German: Finanzierung & Entwicklung; 
        Spanish: Finanzas y desarrollo; Portuguese: Finanças & 
        desenvolvimento. 
 767 1# $t Finance & development. Arabic. Tamwīl wa-al-tanmiyah 
 767 1# $t Finance & development. French. Finances et 
        développement
 767 1# $t Finance & development. German. Finanzierung & 
        Entwicklung
 767 1# $t Finance & development. Spanish. Finanzas y 
        desarrollo
 ...
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CAMPO 770 -  ENTRADA RELACIONADA - SUPLEMENTO/EDIÇÃO ESPECIAL 
(R)                                                 [2002/out] 

Informa o suplemento ou número/edição especial associado ao 
item principal, mas que foi catalogado e/ou informado com 
registro próprio (relacionamento vertical).
Quando não catalogado como registro separado, é indicado no 
campo 525 (Nota - Suplemento/Edição especial).

IND 1 - Controle de nota
0  gerar
1  não gerar

IND 2 - Constante de exibição
#  Suplementada por
8  não gerar

Subcampos:
$a  entrada principal (NR)
$b  edição (NR)
$c  informação qualificadora (NR)
$d  lugar, editor, data (NR)
$g  peças relacionadas (R)
$h  descrição física (NR)
$i  texto de exibição (NR)
$k  série (R)
$m  detalhes específicos do material (NR)
$n  nota (R)
$o  outro item identificador (R)
$r  número de relatório (R)
$s  título uniforme (NR)
$t  título (NR
$u  STRN (NR)

FORMATO BIBLIOGRÁFICO 770



$w  número de controle do registro bibliográfico
    relacionado (R)
$x  ISSN (NR)
$y  designação CODEN (NR)
$z  ISBN (R)
$6  relacionamento (NR)
$7  subcampo de controle (NR)
    /0  tipo de entrada principal
    /1  forma do nome
    /2  tipo de registro
    /3  nível bibliográfico
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
Instruções para indicadores e subcampos são encontradas na 
seção 76X-78X (Entradas relacionadas - Informações gerais) e 
no Apêndice A - Subcampos de controle.

Constante de exibição:
Pode ser gerada pelo sistema a partir do conteúdo do indicador 
2 e, em especial, do subcampo $i.

Suplementada por:

Ex.:
.245 00 $a Journal of cellular biochemistry.
 770 0# $t Journal of cellular biochemistry. Supplement
 [O registro é para o anfitrião, mas linca o suplemento]
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CAMPO 772 -  ENTRADA RELACIONADA – ANFITRIÃO DO 
SUPLEMENTO/EDIÇÃO ESPECIAL (R)                      [2003/out]

Informa o item principal quando se está catalogando o 
suplemento ou número especial (relacionamento vertical).

IND 1 - Controle de nota
0  gerar
1  não gerar

IND 2 - Constante de exibição
#  Suplemento de
0  Anfitrião
8  não gerar

Subcampos:
$a  entrada principal (NR)
$b  edição (NR)
$c  informação qualificadora (NR)
$d  lugar, editor, data (NR)
$g  peças relacionadas (R)
$h  descrição física (NR)
$i  texto de exibição (NR)
$k  série (R)
$m  detalhes específicos do material (NR)
$n  nota (R)
$o  outro item identificador (R)
$r  número de relatório (R)
$s  título uniforme (NR)
$t  título (NR)
$u  STRN (NR)
$w  número de controle do registro bibliográfico
    relacionado (R)
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$x  ISSN (NR)
$y  designação CODEN (NR)
$z  ISBN (R)
$6  relacionamento (NR)
$7  subcampo de controle (NR)
    /0  tipo de entrada principal
    /1  forma do nome
    /2  tipo de registro
    /3  nível bibliográfico
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
Instruções para indicadores e subcampos são encontradas na 
seção 76X-78X (Entradas relacionadas - Informações gerais) e 
no Apêndice A - Subcampos de controle.

Constante de exibição:
Pode ser gerada pelo sistema a partir do conteúdo do indicador 
2 e, em especial, do subcampo $i.

Suplemento de:
Anfitrião:

Ex.:
.245 00 $a Agricultural situation. $p Africa and the Middle
        East.
 772 0# $t World agricultural situation (Washington, D.C. : 
        1970) $x 0084-1358 
.245 00 $a Données statistiques pour la Haute-Normandie. 
 580 ## $a Supplement to: Statistiques pour l’économie 
        normande, 1979- ; supplement to: Aval, <1982,> 
 772 1# $t Statistiques pour l’économie normande $g 1979- 
 772 1# $t Aval $g<1982-> 
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CAMPO 773 -  ENTRADA RELACIONADA - ANFITRIÃO DE ANALÍTICA (R)
                                                    [2003/out]

Informa o registro hospedeiro do item descrito no registro em 
processamento que é uma unidade constituinte (relacionamento 
vertical).
Permite localizar o item físico (pai) que contém a parte ou 
subunidade que está sendo descrita no registro (filho).
Apresenta os elementos necessários para a identificação do 
item analítico no item principal, tais como título e número de 
controle no sistema, designação numérica e/ou cronológica do 
fascículo e respectivas páginas. Os subcampos $g (peças 
relacionadas) e $q (enumeração e primeira página) são 
indispensáveis.

IND 1 - Controle de nota
0  gerar
1  não gerar

IND 2 - Constante de exibição
#  Publicado em
8  não gerar

Subcampos:
$a  entrada principal (NR)
$b  edição (NR)
$d  lugar, editor, data (NR)
$g  peças relacionadas (R)
$h  descrição física (NR)
$i  texto de exibição (NR)
$k  série (R)
$m  detalhes específicos do material (NR)
$n  nota (R)
$o  outro item identificador (R)

FORMATO BIBLIOGRÁFICO 773



$p  título abreviado (NR)
$q  enumeração e primeira página (NR)
$r  número de relatório (R)
$s  título uniforme (NR)
$t  título (NR
$u  STRN (NR)
$w  número de controle do registro bibliográfico
    relacionado (R)
$x  ISSN (NR)
$y  designação CODEN (NR)
$z  ISBN (R)
$3  especificação dos materiais (NR)
$6  relacionamento (NR)
$7  subcampo de controle (NR)
    /0  tipo de entrada principal
    /1  forma do nome
    /2  tipo de registro
    /3  nível bibliográfico
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
Instruções para indicadores e subcampos são encontradas na 
seção 76X-78X (Entradas relacionadas - Informações gerais) e 
no Apêndice A - Subcampos de controle.

Constante de exibição:
Pode ser gerada pelo sistema a partir do conteúdo do indicador 
2 e, em especial, do subcampo $i.

Publicado em:

Ex.:
.773 0# $t Horizon $g Vol. 17, no. 98 (Feb. 1948), p. 78-159
 [Item anfitrião identificado por título]
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CAMPO 774 -  ENTRADA RELACIONADA – UNIDADE CONSTITUINTE (R)
                                                    [1999/fev]

Informa item bibliográfico que é parte do item descrito no 
registro (relação vertical). Pode ser parte de um item em 
parte única, de um item em várias partes, ou de uma coletânea. 
O item constituinte pode ou não ser descrito em um registro 
bibliográfico separado.
Podemos aqui indicar suplementos e/ou edições especiais que 
abordam assuntos aos quais desejamos dar destaque.

IND 1 - Controle de nota
0  gerar
1  não gerar

IND 2 - Constante de exibição
#  Unidade constituinte
8  não gerar

Subcampos:
$a  entrada principal (NR)
$b  edição (NR)
$c  informação qualificadora (NR)
$d  lugar, editor, data (NR)
$g  peças relacionadas (R)
$h  descrição física (NR)
$i  texto de exibição (NR)
$k  série (R)
$m  detalhes específicos do material (NR)
$n  nota (R)
$o  outro item identificador (R)
$r  número de relatório (R)
$s  título uniforme (NR)
$t  título (NR
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$u  STRN (NR)
$w  número de controle do registro bibliográfico
    relacionado (R)
$x  ISSN (NR)
$y  designação CODEN (NR)
$z  ISBN (R)
$6  relacionamento (NR)
$7  subcampo de controle (NR)
    /0  tipo de entrada principal
    /1  forma do nome
    /2  tipo de registro
    /3  nível bibliográfico
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
Instruções para indicadores e subcampos são encontradas na 
seção 76X-78X (Entradas relacionadas - Informações gerais) e 
no Apêndice A - Subcampos de controle.

Constante de exibição:
Pode ser gerada pelo sistema a partir do conteúdo do indicador 
2 e, em especial, do subcampo $i.

Unidade constituinte:
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CAMPO 775 -  ENTRADA RELACIONADA – OUTRA EDIÇÃO (R) [2003/out]

Informa sobre a existência de outras edições do item em 
catalogação (relação horizontal).

Tipos de edições indicadas neste campo:
.edições em outras línguas - quando um recurso contínuo é 
publicado simultaneamente em mais de um idioma (normalmente 
pelo mesmo editor, em oposição a uma tradução, que é, em 
geral, publicada por outro editor);

.reimpressões (regular-print reprints) – este campo contém a 
entrada original da reimpressão/tiragem em catalogação;

.outras edições – em geral possuem o mesmo título, mas 
informações de edição os distingue.

IND 1 - Controle de nota
0  gerar
1  não gerar

IND 2 - Constante de exibição
#  Outras edições
8  não gerar
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Subcampos:
$a  entrada principal (NR)
$b  edição (NR)
$c  informação qualificadora (NR)
$d  lugar, editor, data (NR)
$e  código de idioma (NR)
$f  código de país (NR)
$g  peças relacionadas (R)
$h  descrição física (NR)
$i  texto de exibição (NR)
$k  série (R)
$m  detalhes específicos do material (NR)
$n  nota (R)
$o  outro item identificador (R)
$r  número de relatório (R)
$s  título uniforme (NR)
$t  título (NR
$u  STRN (NR)
$w  número de controle do registro bibliográfico
    relacionado (R)
$x  ISSN (NR)
$y  designação CODEN (NR)
$z  ISBN (R)
$6  relacionamento (NR)
$7  subcampo de controle (NR)
    /0  tipo de entrada principal
    /1  forma do nome
    /2  tipo de registro
    /3  nível bibliográfico
$8  campo relacionado e sequência (R)
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Indicações de uso:
Instruções para indicadores e subcampos são encontradas na 
seção 76X-78X (Entradas relacionadas - Informações gerais) e 
no Apêndice A - Subcampos de controle.

Constante de exibição:
Pode ser gerada pelo sistema a partir do conteúdo do indicador 
2 e, em especial, do subcampo $i.

Outras edições:

Ex.:
.130 0#$a Cuba economic news. $l Spanish.
 245 10$a Cuba noticias económicas.
 580 ##$a Issued also in English: Cuba economic news. 
 775 1#$t Cuba economic news $x 0590-2932 $e eng
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CAMPO 776 -  ENTRADA RELACIONADA – FORMA FÍSICA ADICIONAL (R)
                                                    [2002/out]

Informa sobre a existência de outras formas físicas para o 
item em catalogação (relação horizontal). Usado para ligar 
vários registros de formatos físicos diversos para um mesmo 
título.

IND 1 - Controle de nota
0  gerar
1  não gerar

IND 2 - Constante de exibição
#  Forma física adicional
8  não gerar

Subcampos:
$a  entrada principal (NR)
$b  edição (NR)
$c  informação qualificadora (NR)
$d  lugar, editor, data (NR)
$g  peças relacionadas (R)
$h  descrição física (NR)
$i  texto de exibição (NR)
$k  série (R)
$m  detalhes específicos do material (NR)
$n  nota (R)
$o  outro item identificador (R)
$r  número de relatório (R)
$s  título uniforme (NR)
$t  título (NR
$u  STRN (NR)
$w  número de controle do registro bibliográfico
    relacionado (R)
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$x  ISSN (NR)
$y  designação CODEN (NR)
$z  ISBN (R)
$6  relacionamento (NR)
$7  subcampo de controle (NR)
    /0  tipo de entrada principal
    /1  forma do nome
    /2  tipo de registro
    /3  nível bibliográfico
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
Instruções para indicadores e subcampos são encontradas na 
seção 76X-78X (Entradas relacionadas - Informações gerais) e 
no Apêndice A - Subcampos de controle.

Constante de exibição:
Pode ser gerada pelo sistema a partir do conteúdo do indicador 
2 e, em especial, do subcampo $i.

Forma física adicional:

Ex.:
.245 00 $a College English.
 530 ## $a Also available on microfilm from University 
        Microfilms. 
 776 1# $t College English $x 0010-0994 
 776 0# $t College English $x 0010-0994
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CAMPO 777 - ENTRADA RELACIONADA - PUBLICADO COM (R)
                                                    [2002/out] 

Informa sobre publicação catalogada separadamente mas que é 
publicada com ou incluída no item em catalogação (relação 
horizontal). Se a nota for complexa, é indicada no campo 580 
(Nota - Ligação complexa de entrada).
Este campo não se aplica a itens que são localmente 
encadernados juntos inseridos no campo 501 (Nota - Com), nem a 
partes componentes (analíticas).

IND 1 - Controle de nota
0  gerar
1  não gerar

IND 2 - Constante de exibição
#  Publicado com
8  não gerar

Subcampos:
$a  entrada principal (NR)
$b  edição (NR)
$c  informação qualificadora (NR)
$d  lugar, editor, data (NR)
$g  peças relacionadas (R)
$h  descrição física (NR)
$i  texto de exibição (NR)
$k  série (R)
$m  detalhes específicos do material (NR)
$n  nota (R)
$o  outro item identificador (R)
$s  título uniforme (NR)
$t  título (NR)

FORMATO BIBLIOGRÁFICO 777



$w  número de controle do registro bibliográfico
    relacionado (R)
$x  ISSN (NR)
$y  designação CODEN (NR)
$6  relacionamento (NR)
$7  subcampo de controle (NR)
    /0  tipo de entrada principal
    /1  forma do nome
    /2  tipo de registro
    /3  nível bibliográfico
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
Instruções para indicadores e subcampos são encontradas na 
seção 76X-78X (Entradas relacionadas - Informações gerais) e 
no Apêndice A - Subcampos de controle.

Constante de exibição:
Pode ser gerada pelo sistema a partir do conteúdo do indicador 
2 e, em especial, do subcampo $i.

Publicado com:
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Ex.:
.245 04 $a The drug, the nurse, the patient.
 580 ## $a Vols. for 1962-<1966> include alternate biennial
        revisions of: Current drug handbook, ISSN 0070-1939, 
        also issued separately. 
 730 02 $a Current drug handbook.
 777 1# $t Current drug handbook $g 1962- $x 0070-1939
        $w (DLC)###58006390# $w (OCoLC)1565622
 [Registro para título em processamento]
 777 0# $t Current drug handbook $g 1962- $x 0070-1939
        $w (DLC)###58006390# $w (OCoLC)1565622 

.245 00 $a Current drug handbook.
 580 ## $a Alternate biennial revisions for 1962/64-<1966/68>
        also included in: The Drug, the nurse, the patient. 
 777 1# $t Drug, the nurse, the patient
        $w (DLC)###66015620# $w (OCoLC)3995456
 [Registro relacionado]
 777 0# $t Drug, the nurse, the patient
        $w (DLC)###66015620# $w (OCoLC)3995456 
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CAMPO 780 - ENTRADA RELACIONADA - TÍTULO ANTERIOR (R)
                                                    [2002/out] 

Informa o título antecessor imediato do título em catalogação 
(relação cronológica).
O campo 780 é repetitivo para indicar a ocorrência de mais de 
um título anterior. Por ex.: quando dois ou mais títulos se 
fundem para formar um novo, cada título é indicado em uma 
ocorrência do campo 780.

IND 1 - Controle de nota
0  gerar
1  não gerar

IND 2 – Constante de exibição
0  Continuação de
1  Continuação parcial de
2  Substitui
3  Substitui em parte
4  Formado pela fusão de ... com ...
5  Absorveu
6  Absorveu em parte
7  Separou de
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Subcampos:
$a  entrada principal (NR)
$b  edição (NR)
$c  informação qualificadora (NR)
$d  lugar, editor, data (NR)
$g  peças relacionadas (R)
$h  descrição física (NR)
$i  texto de exibição (NR)
$k  série (R)
$m  detalhes específicos do material (NR)
$n  nota (R)
$o  outro item identificador (R)
$r  número de relatório (R)
$s  título uniforme (NR)
$t  título (NR
$u  STRN (NR)
$w  número de controle do registro bibliográfico
   relacionado (R)
$x  ISSN (NR)
$y  designação CODEN (NR)
$z  ISBN (R)
$6  relacionamento (NR)
$7  subcampo de controle (NR)
    /0  tipo de entrada principal
    /1  forma do nome
    /2  tipo de registro
    /3  nível bibliográfico
$8  campo relacionado e sequência (R)
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Indicações de uso:
Instruções para o indicador 1 e subcampos são encontradas na 
seção 76X-78X (Entradas relacionadas - Informações gerais) e 
no Apêndice A - Subcampos de controle.
Se a data da mudança é indicada (subcampo $g), a nota é 
elaborada no campo 580 (Nota - Ligação complexa de entrada).

IND 2 – Constante de exibição
0 - Continuação de
Item em catalogação é continuação de item aqui apresentado.
.130 0# $a Hospitals (Chicago, Ill. : 1936)
 780 00 $a American Hospital Association.
        $t Bulletin of the American Hospital Association 
 Exibição:
 Continuação de: American Hospital Association. Bulletin of
 the American Hospital Association. 

1 - Continuação parcial de
Item em catalogação continua parcialmente o item aqui 
apresentado.
.245 00 $a Annales scientifiques de l'Université de Besançon.
        $p Mathématiques.
 780 01 $t Annales scientifiques de l'Université de Besançon
 Exibição:
 Continuação parcial de: Annales scientifiques de l'Université
 de Besançon. 

2 - Substitui
Item em catalogação substitui o item aqui apresentado.
.245 00 $a Hespéris tamuda.
 780 02 $t Hespéris
 Exibição:
 Substitui: Hespéris.

FORMATO BIBLIOGRÁFICO 780



3 - Substitui em parte
Item em catalogação substitui parcialmente o item aqui 
apresentado.
.245 02 $a L'Elevage porcin.
 780 03 $t Elevage 
 Exibição:
 Substitui em parte: Elevage.

4 - Formado pela fusão de ... com ...
Item em catalogação é formado pela união dos títulos aqui 
apresentados.
.245 00 $a Annales geophysicae.
 580 ## $a Merger of: Annales de géophysique and: Annali de 
        geofisica.
 780 14 $t Annales de géophysique $x 0003-4029 
 780 14 $t Annali de geofisica
 [Nota elaborada no campo 580]

5 - Absorveu
Item em catalogação absorveu o item aqui apresentado.
.245 04 $a The American journal of international law. 
 780 05 $a American Society of International Law.
        $t Proceedings $g 1971 
 Exibição:
 Absorveu: American Society of International Law. Proceedings,
 1971. 

6 - Absorveu em parte
Item em catalogação absorveu parcialmente o item aqui 
apresentado.
.245 00 $a International flight information manual. 
 780 06 $t Graphic notices and supplemental data
 Exibição:
 Absorveu em parte: Graphic notices and supplemental data.
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7 - Separou de
Item em catalogação separou-se do título aqui apresentado.
.110 2# $a British Columbia Provincial Museum.
 245 10 $a Two-year review.
 780 07 $a British Columbia. Ministry of Provincial Secretary
        and Government Services. $t Annual report $x 0226-0883
 Exibição:
 Separou de: British Columbia. Ministry of Provincial 
 Secretary and Government Services. Annual report. 

Constante de exibição:
Pode ser gerada pelo sistema a partir do conteúdo do indicador 
2 e, em especial, do subcampo $i.

IND 
2

Título anterior Constante de exibição Obs.
0 Continuação de Continuação de:
1 Continuação parcial de Continuação parcial de:
2 Substitui Substitui:
3 Substitui em parte Substitui em parte:
4 Formado pela fusão 

de ... com ...
- Nota 

no 
campo 
580

5 Absorveu Absorveu:
6 Absorveu em parte Absorveu em parte:
7 Separou de Separou de:
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Ex.:
.780 01 $a Economia em perspectiva. $d São Paulo, 1965.
.780 02 $t Revista de Direito Público e Ciência Política.
        $d Rio de Janeiro, Jan.1961.
.780 03 $t Revista do agricultor. $d Brasília, 1980.
.780 05 $t Educador.
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CAMPO 785 – ENTRADA RELACIONADA – TÍTULO POSTERIOR (R)
                                                    [2004/out]

Indica o título imediatamente posterior ao título em 
catalogação (relação cronológica).
O campo 785 é repetitivo para indicar a ocorrência de mais de 
um título posterior. Por ex.: quando um título se divide em 
dois ou mais títulos, cada título é indicado em uma ocorrência 
do campo 785.

IND 1 - Controle de nota
0  gerar
1  não gerar

IND 2 – Constante de exibição
0  Continuado por
1  Continuado em parte por
2  Substituído por
3  Substituído em parte por
4  Absorvido por
5  Absorvido em parte por
6  Dividiu-se em ... e ...
7  Fundiu-se com ... para formar ...
8  Retornou para
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Subcampos:
$a  entrada principal (NR)
$b  edição (NR)
$c  informação qualificadora (NR)
$d  lugar, editor, data (NR)
$g  peças relacionadas (R)
$h  descrição física (NR)
$i  texto de exibição (NR)
$k  série (R)
$m  detalhes específicos do material (NR)
$n  nota (R)
$o  outro item identificador (R)
$r  número de relatório (R)
$s  título uniforme (NR)
$t  título (NR
$u  STRN (NR)
$w  número de controle do registro bibliográfico
    relacionado (R)
$x  ISSN (NR)
$y  designação CODEN (NR)
$z  ISBN (R)
$6  relacionamento (NR)
$7  subcampo de controle (NR)
    /0  tipo de entrada principal
    /1  forma do nome
    /2  tipo de registro
    /3  nível bibliográfico
$8  campo relacionado e sequência (R)
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Indicações de uso:
Instruções para o indicador 1 e subcampos são encontradas na 
seção 76X-78X (Entradas relacionadas - Informações gerais) e 
no Apêndice A - Subcampos de controle.
Se a data da mudança é indicada (subcampo $g), a nota é 
elaborada no campo 580 (Nota - Ligação complexa de entrada).

IND 2 – Constante de exibição
0 - Continuado por
Item em catalogação foi continuado por item aqui apresentado. 
.245 00 $a Preliminary seismological bulletin.
 785 00 $t TEIC quarterly seismological bulletin
        $x 0741-1898 $w (DLC)sc#83007721# 
 Exibição: 
 Continuado por: TEIC quarterly seismological bulletin. 

Quando a data da mudança é incluída (subcampo $g), um campo de 
nota é requerido (580 - Nota - Ligação complexa de entrada).

.130 0# $a Inside education (Albany, N.Y.)
 580 ## $a Continuado a partir de 1983 por: Learning in New 
        York (University of the State of New York). 
 785 10 $t Learning in New York (University of the State of New
        York) $g 1983 $w (OCoLC)10120612
 [Nota é exibida no campo 580]
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1 - Continuado em parte por
Item em catalogação foi continuado em parte por item aqui 
apresentado.
.245 04 $a The Southeastern college art review and newsletter. 
 785 01 $a Southeastern College Art Conference.
        $t SECAC newsletter $w (OCoLC)4973820 
 Exibição: 
 Continuado em parte por: Southeastern College Art Conference. 
 SECAC newsletter. 

2 - Substituído por
Item em catalogação foi substituído por item aqui apresentado.
.245 00 $a Bulletin of the Vancouver Medical Association. 
 785 02 $t British Columbia medical journal. $x 0007-0556 
 Exibição:
 Substituído por: British Columbia medical journal. ISSN 0007- 
 0556. 

3 - Substituído em parte por
Item em catalogação foi substituído em parte por item aqui 
apresentado.

4 - Absorvido por
Item em catalogação foi absorvido por item aqui apresentado.
.245 04 $a The Annalist : $b a magazine of finance, commerce, 
        and economics.
 785 04 $t Business week $g Oct. 1940
 Exibição:
 Absorvido por: Business week, Oct. 1940. 
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5 - Absorvido em parte por
Item em catalogação foi absorvido em parte por item aqui 
apresentado.
.245 04 $a The Metal worker, plumber, and steam fitter. 
 785 05 $t Sheet metal worker 
 Exibição: 
 Absorvido em parte por: Sheet metal worker. 

6 - Dividiu-se em ... e ...
Item em catalogação dividiu-se nos títulos aqui apresentados.
.245 00 $a Hospital practice.
 580 ## $a Split into: Hospital practice (Hospital ed.) and:
 Hospital practice (Office ed.). 
 785 16 $t Hospital practice (Hospital ed.) $x 8755-4542
 785 16 $t Hospital practice (Office ed.) $x 8750-2836
 [Nota que dá suporte às entradas é elaborada no campo 580]

7 - Fundiu-se com ... para formar ...
Item em catalogação fundiu-se com outro item para formar um 
terceiro item.
.245 10 $a Correctional services in Canada.
 580 ## $a Merged with Services correctionnels au Canada. ISSN
           0711-6810 to become Adult correctional services in
           Canada. ISSN 0715-2973. 
 785 17 $t Services correctionnels au Canada. $x 0711-6810 
 785 17 $t Adult correctional services in Canada. $x 0715-2973
 [Nota que dá suporte às entradas é elaborada no campo 580]
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8 - Retornou para
Item em catalogação retornou ao título imediatamente anterior 
(i. e., o título posterior é igual ao título anterior).  
.245 10 $a Annual report /
        $c Department of City Planning, City of Los Angeles. 
 785 08 $a Los Angeles (Calif.). Dept. of City Planning.
        $t Annual report of the Department of City Planning  
       (1966) $w (DLC)sn#86032686# 
 Exibição:
 Retornou para: Los Angeles (Calif.). Dept. of City Planning. 
 Annual report of the Department of City Planning (1966). 

Constante de exibição:
Pode ser gerada pelo sistema a partir do conteúdo do indicador 
2 e, em especial, do subcampo $i.

IND 
2

Título posterior Constante de exibição Obs.
0 Continuado por Continuado por:
1 Continuado em parte 

por
Continuado em parte 
por:

2 Substituído por Substituído por:
3 Substituído em parte 

por
Substituído em parte 
por:

4 Absorvido por Absorvido por:
5 Absorvido em parte por Absorvido em parte por:
6 Dividiu-se em ... e ... - Nota no 

campo 
580

7 Fundiu-se com ... 
para formar ...

- Nota no 
campo 
580

8 Retornou para Retornou para:
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CAMPO 786 – ENTRADA RELACIONADA – FONTE DOS DADOS (R)
                                                    [1999/fev]

Indica uma fonte de dados relacionada com o item em 
catalogação. Pode conter informações sobre outros arquivos, 
fontes impressas ou procedimentos de coleta.

IND 1 - Controle de nota
0  gerar
1  não gerar

IND 2 - Constante de exibição
#  Fonte dos dados
8  não gerar

Subcampos:
$a  entrada principal (NR)
$b  edição (NR)
$c  informação qualificadora (NR)
$d  lugar, editor, data (NR)
$g  peças relacionadas (R)
$h  descrição física (NR)
$i  texto de exibição (NR)
$j  período do conteúdo (NR)
$k  série (R)
$m  detalhes específicos do material (NR)
$n  nota (R)
$o  outro item identificador (R)
$p  título abreviado (NR)
$r  número de relatório (R)
$s  título uniforme (NR)
$t  título (NR
$u  STRN (NR)
$v  contribuição da fonte (NR)
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$w  número de controle do registro bibliográfico
    relacionado (R)
$x  ISSN (NR)
$y  designação CODEN (NR)
$z  ISBN (R)
$6  relacionamento (NR)
$7  subcampo de controle (NR)
    /0  tipo de entrada principal
    /1  forma do nome
    /2  tipo de registro
    /3  nível bibliográfico
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
Instruções para o indicador 1 e subcampos são encontradas na 
seção 76X-78X (Entradas relacionadas - Informações gerais) e 
no Apêndice A - Subcampos de controle.
Se a data da mudança é indicada (subcampo $g), a nota é 
elaborada no campo 580 (Nota - Ligação complexa de entrada).

IND 2 – Constante de exibição
8 - Não gerar
Informação pode ser fornecida no subcampo $i (Texto de 
exibição) quando especial texto introdutório é necessário.

Constante de exibição:
Pode ser gerada pelo sistema a partir do conteúdo do indicador 
2 e, em especial, do subcampo $i.
Fonte dos dados:

Ex.:
.786 0# $a United States. Defense Mapping Agency.
        $t Reno, NV-CA west digital terrain elevation data 
        $v Dados para a reformatação no formato DEM
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CAMPO 787 – ENTRADA RELACIONADA – RELAÇÃO NÃO ESPECIFICADA (R)
                                                    [2001/out]

Indica itens relacionados ao item em catalogação quando a 
relação não se enquadra em nenhum dos campos 760-785.
Na maioria dos casos é criada uma nota no campo 580 (Nota - 
Ligação complexa de entrada), que define a relação específica.

IND 1 - Controle de nota
0  gerar
1  não gerar

IND 2 - Constante de exibição
#  Item relacionado
8  não gerar

Subcampos:
$a  entrada principal (NR)
$b  edição (NR)
$c  informação qualificadora (NR)
$d  lugar, editor, data (NR)
$g  peças relacionadas (R)
$h  descrição física (NR)
$i  texto de exibição (NR)
$k  série (R)
$m  detalhes específicos do material (NR)
$n  nota (R)
$o  outro item identificador (R)
$r  número de relatório (R)
$s  título uniforme (NR)
$t  título (NR
$u  STRN (NR)
$w  número de controle do registro bibliográfico
    relacionado (R)
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$x  ISSN (NR)
$y  designação CODEN (NR)
$z  ISBN (R)
$6  relacionamento (NR)
$7  subcampo de controle (NR)
    /0  tipo de entrada principal
    /1  forma do nome
    /2  tipo de registro
    /3  nível bibliográfico
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
Instruções para o indicador 1 e subcampos são encontradas na 
seção 76X-78X (Entradas relacionadas - Informações gerais) e 
no Apêndice A - Subcampos de controle.

Constante de exibição:
Pode ser gerada pelo sistema a partir do conteúdo do indicador 
2 e, em especial, do subcampo $i.

Item relacionado:
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Ex.:
.245 00 $a Empire State report weekly.
 580 ## $a Companion publication to: Empire State report 
        (1982).
 787 1# $t Empire State report (1982) $x 0747-0711
 [Registro para título em catalogação; link para título 
 relacionado]
787 0# $a Empire State report (1982) $x 0747-0711 

.130 0# $a Empire State report (1982)
 580 ## $a Complemented by: Empire State report weekly. 
 787 1# $t Empire State report weekly $x 0745-8622
 [Registro para título relacionado; link para registro em 
 catalogação]
 787 0# $t Empire State report weekly $x 0745-8622
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80X-83X - ENTRADAS SECUNDÁRIAS DE SÉRIES - INFORMAÇÕES GERAIS
                                                    [1999/fev]

Os campos 800-830 contêm entradas secundárias para séries 
associadas com o item em catalogação quando estiver presente o 
campo 490 (Série).

800 – Entrada secundária de série - Nome de pessoa
810 – Entrada secundária de série - Nome de instituição
811 – Entrada secundária de série - Nome de evento
830 – Entrada secundária de série - Título uniforme

Instruções de uso para indicadores e subcampos são encontradas 
nos próprios campos ou na seção Campos X00-X30 (Cabeçalhos – 
Informações gerais), mais especificamente nas seções X00 
(Nomes de pessoas - Informações gerais), X10 (Nomes de 
instituições - Informações gerais), X11 (Nomes de eventos - 
Informações gerais) e X30 (Títulos uniformes - Informações 
gerais); e, ainda, no Apêndice A - Subcampos de controle.
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CAMPO 800 - ENTRADA SECUNDÁRIA DE SÉRIE – NOME DE PESSOA (R)
                                                    [2008/out]

Contém um nome pessoal usado como entrada secundária de série.
O campo 800 é normalmente justificado por uma entrada de série 
no campo 490 (Série) ou por uma nota (Campo 500 - Notas 
gerais) relacionada à série. Para reproduções, a entrada pode 
ser justificada por informação existente no subcampo $f do 
campo 533 (Nota - Reprodução. Indicação do grupo de 
reprodução).

IND 1 – Forma de entrada de nome de pessoa
0  prenome
1  sobrenome
3  nome de família

IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
Atribuídos ao nome
$a  nome pessoal (NR)
$b  numeração associada ao nome (NR)
$c  títulos e palavras associadas ao nome (R)
$d  datas associadas ao nome (NR)
$e  termo designador de função (R)
$j  qualificador associado ao nome (R)
$q  forma completa do nome (NR)
$u  afiliação (NR)
$4  código de função (R)
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Atribuídos ao título
 $f  data da obra (NR)
 $h  meio físico (NR)
 $k  subcabeçalho de forma (R)
 $l  idioma do item (NR)
*$m  meio da performance para música (R)
 $n  número da parte/seção (R)
*$o  arranjo para música (NR)
 $p  nome da parte/seção (R)
*$r  chave para música (NR)
 $s  versão (NR)
 $t  título da obra (NR)
 $v  designação numérica/cronológica (R)
 $x  ISSN (R)

Atribuído ao autor e ao título
$g  informações diversas (NR)

Subcampos de controle
$w  número de controle do registro bibliográfico (R)
$0  número de controle do registro de autoridade (R)
$3  especificação dos materiais (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

* subcampos não abordados neste manual

Indicações de uso:
Instruções para indicadores e subcampos são encontradas na 
seção X00 (Nomes de pessoas - Informações gerais) e no 
Apêndice A - Subcampos de controle.
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CAMPO 810 - ENTRADA SECUNDÁRIA DE SÉRIE – NOME DE INSTITUIÇÃO 
(R)                                                 [2008/out]

Contém um nome institucional usado como entrada secundária de 
série. Nomes de eventos que entrem subordinados a uma 
instituição são registrados aqui; caso não sejam subordinados 
a uma instituição, são registrados no campo 811 (Entrada 
secundária de série – Nome de evento).
O campo 810 é normalmente justificado por uma entrada de série 
no campo 490 (Série) ou por uma nota (Campo 500 - Notas 
gerais) relacionada à série. Para reproduções, a entrada pode 
ser justificada por informação existente no subcampo $f do 
campo 533 (Nota - Reprodução. Indicação do grupo de 
reprodução).

IND 1 – Forma de entrada nome institucional
0  Nome invertido
1  Nome da jurisdição
2  Nome em ordem direta

IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
Atribuídos ao nome
$a  nome da instituição ou nome da jurisdição como elemento de
    entrada (NR)
$b  unidade subordinada (R)
$c  lugar do evento (NR)
$e  termo designador de função (R)
$u  afiliação (NR)
$4  código de função (R)
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Atribuídos ao título
 $f  data da obra (NR)
 $h  meio físico (NR)
 $k  subcabeçalho de forma (R)
 $l  idioma do item (NR)
*$m  meio da performance para música (R) 
*$o  arranjo para música (NR) 
 $p  nome da parte/seção (R)
*$r  chave para música (NR) 
 $s  versão (NR)
 $t  título da obra (NR)
 $v  designação numérica/cronológica (NR)
 $x  ISSN (R)

Atribuídos ao autor e título
$d  data do evento ou assinatura do tratado (R)
$g  informações diversas (NR)
$n  número da parte/seção/evento (R)

Subcampos de controle
$w  número de controle do registro bibliográfico (R)
$0  número de controle do registro de autoridade (R)
$3  especificação dos materiais (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
Instruções para indicadores e subcampos são encontradas na 
seção X10 (Nomes de instituições - Informações gerais) e no 
Apêndice A - Subcampos de controle.
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CAMPO 811 - ENTRADA SECUNDÁRIA DE SÉRIE  – NOME DE EVENTO (R)
                                                    [2008/out]

Contém nome de evento usado como entrada secundária de série. 
Nomes de eventos que entrem subordinados a uma instituição são 
registrados no campo 810 (Entrada secundáris de série - Nome 
de instituição).
O campo 811 é normalmente justificado por uma entrada de série 
no campo 490 (Série) ou por uma nota (Campo 500 - Notas 
gerais) relacionada à série. Para reproduções, a entrada pode 
ser justificada por informação existente no subcampo $f do 
campo 533 (Nota - Reprodução. Indicação do grupo de 
reprodução).

IND 1 – Forma de entrada do evento
0  Nome invertido
1  Nome da jurisdição
2  Nome em ordem direta

IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
Atribuídos ao nome
$a  nome do evento ou nome da jurisdição como elemento de
    entrada (NR)
$c  lugar do evento (NR)
$d  data do evento (NR)
$e  unidade subordinada (R)
$j  termo designador de função (R)
$q  nome do evento que segue a jurisdição (NR)
$u  afiliação (NR)
$4  código de função (R)
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Atribuídos ao título
$f  data da obra (NR)
$h  meio físico (NR)
$k  subcabeçalho de forma (R)
$l  idioma do item (NR)
$p  nome da parte/seção (R)
$s  versão (NR)
$t  título da obra (NR)
$v  designação numérica/cronológica (NR) 
$x  ISSN (R)

Atribuídos ao autor e título
$g  informações diversas (NR)
$n  número da parte/seção/evento (R)

Subcampos de controle
$w  número de controle do registro bibliográfico (R)
$0  número de controle do registro de autoridade (R)
$3  especificação dos materiais (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
Instruções para indicadores e subcampos são encontradas na 
seção X11 (Nomes de eventos - Informações gerais) e no 
Apêndice A - Subcampos de controle.
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CAMPO 830 - ENTRADA SECUNDÁRIA DE SÉRIE - TÍTULO UNIFORME (R)
                                                    [2008/out]

Contém título uniforme como entrada secundária de série.
O campo 830 é normalmente justificado por uma entrada de série 
no campo 490 (Série) ou por uma nota (Campo 500 - Notas 
gerais) relacionada à série. Para reproduções, a entrada pode 
ser justificada por informação existente no subcampo $f do 
campo 533 (Nota - Reprodução. Indicação do grupo de 
reprodução).

FORMATO BIBLIOGRÁFICO 830



IND 1= # (indefinido) 

IND 2 – Caracteres a desprezar na alfabetação
0-9 número de caracteres a desprezar

Subcampos:
Atribuídos ao título
 $a  título uniforme (NR)
 $d  data de assinatura do tratado (R)
 $f  data da obra (NR)
 $g  informações diversas (NR)
 $h  meio físico (NR)
 $k  subcabeçalho de forma (R)
 $l  idioma do item (NR)
*$m  meio de apresentação da música (R)
 $n  número da parte/seção (R)
*$o  informação de arranjo para a música (NR)
 $p  nome da parte/seção (R)
*$r  chave para música (NR)
 $s  versão (NR)
 $t  título da obra (NR)
 $v  designação numérica/cronológica (NR)
 $x  ISSN (R)

* subcampos não abordados neste manual
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Subcampos de controle
$w  número de controle do registro bibliográfico (R)
$0  número de controle do registro de autoridade (R)
$3  especificação dos materiais (NR)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
Instruções para indicadores e subcampos são encontradas na 
seção X30 (Títulos uniformes - Informações gerais) e no 
Apêndice A - Subcampos de controle.
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84X-88X – COLEÇÃO (HOLDINGS), GRAFIA ALTERNATIVA, ETC. – 
INFORMAÇÕES GERAIS                                  [2007/out]

Descrições para elementos de dados que são próprios de 
registros bibliográficos e elementos de dados que podem 
aparecer tanto em registros bibliográficos como em separados 
registros de coleções.

Descrevemos, nesta Parte I, os campos de informações 
universais do item, em oposição a campos de informações da 
coleção de uma instituição, que devem ser consultados na Parte 
II, bem como no MARC 21 Format for Holdings Data, disponível 
em: http://www.loc.gov/marc/holdings/echdhome.html, inclusive 
em relação à utilização destes em registros bibliográficos.

Os campos 841-845, 853-855 e 863-878 são apenas listados aqui 
e devem ser consultados na Parte II.

Três campos possuem dados de localização da coleção: o campo 
850 é descrito na Parte I; os campos 852 e 856, na Parte II. 
São eles:

850 - contém dados mínimos de localização do item;
852 - contém dados completos de localização do item;
856 - contém dados completos de localização de item que é um 
recurso eletrônico.

O campo 880 pode existir nos dois formatos, e é descrito tanto 
na Parte I como na Parte II. Os campos 882, 886 e 887 são 
descritos a seguir (Parte I).
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Campos 
existentes 
e descritos 
no FB

Campos 
existentes em 
ambos, mas 
descritos no FH
(FB busca do FH)

Campos 
existentes em 
ambos, mas 
descritos no FH

Campo
existente e 
descrito em 
ambos (FB e FH)

850 841 852
882 842 856
886 843 880
887 844

845
853-855
863-865
866-868
876-878

FB - Formato Bibliográfico
FH - Formato de Coleção
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+841 – Dados codificados para coleção (holdings)
+842 – Designação textual de forma física
+843 – Nota - Reprodução
+844 – Nome da unidade
+845 – Nota - Termos governando uso e reprodução
 850 – Instituição detentora de acervo
+852 – Localização
+853 – Legenda e padrão – Unidade bibliográfica básica
+854 – Legenda e padrão – Material suplementar
+855 – Legenda e padrão – Índices
+856 – Localização e acesso eletrônicos
+863 – Enumeração e cronologia – Unidade bibliográfica básica
+864 – Enumeração e cronologia – Material suplementar
+865 – Enumeração e cronologia – Índices
+866 – Informação textual – Unidade bibliográfica básica
+867 – Informação textual – Material suplementar
+868 – Informação textual – Índices
+876 – Informação de item – Unidade bibliográfica básica
+877 – Informação de item – Material suplementar 
+878 – Informação de item – Índices
 880 – Escrita/representação gráfica alternativa
 882 – Substituição de registro bibliográfico
 883 - Nota - Fonte da descrição, etc.  [2009/out] 
 886 – Informação de campo MARC estrangeiro
 887 – Informação de campo não-MARC

+ campos descritos no Formato de Coleção.
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CAMPO 850 -  INSTITUIÇÃO DETENTORA DE ACERVO (R)  [2003/out]

Contém as instituições possuidoras do item. Pode ser 
repetitivo quando o tamanho de uma única ocorrência do campo 
excede o limite do sistema, decorrente do número de 
ocorrências do subcampo $a.

IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  instituição (R)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
$a - Instituição
Código MARC ou o nome da instituição que possui o item. 
A fonte do código é Organization Code Sources, disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/organizations.

$8 - Campo relacionado e sequência
Ver em Apêndice A: Subcampos de controle.

Pontuação:
Campo não finalizado por ponto.

Ex.:
.850 ## $a brrjbn
 [Biblioteca Nacional (Brasil)]
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CAMPO 880 - ESCRITA/REPRESENTAÇÃO GRÁFICA ALTERNATIVA (R)
                                                    [2007/out]

Contém a totalidade das informações de campo romanizado 
existente no registro bibliográfico mas em outra escrita ou 
representação gráfica. O campo romanizado e o correspondente 
campo em outra grafia possuem os mesmos indicadores e 
subcampos. O subcampo $6 faz o relacionamento entre os campos. 
Os dados no campo 880 podem se apresentar em mais de uma 
grafia.

IND 1= (idêntico ao campo associado)

IND 2= (idêntico ao campo associado)

Subcampos:
$a-z  (idênticos ao campo associado)
$0-5  (idênticos ao campo associado)
$6    relacionamento (NR)
$7-9  (idênticos ao campo associado)
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Indicações de uso:
Quando um campo associado não existe no registro, o campo 880 
é construído e um número reservado (  00  ) é usado para indicar a 
situação especial.
Modelos e exemplos de registros com múltiplas 
escritas/representações gráficas são encontrados no Appendix D 
- Multiscript Records, disponível em: http://www.loc.gov/marc/
bibliographic/ecbdmulti.html; descrições para o subcampo $6, 
no Apêndice A - Subcampos de controle deste manual (Appendix A 
- Control Subfields, disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdcntf.html);
especificações para conjuntos de caracteres e repertórios para 
grafias em MARC Specifications for Record Structure, Character 
Sets, and Exchange Media, disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/specifications/spechome.html.

Ex.:
.245 10 $6 880-02 $a Hung Jen-kan / $c cShen Wei-pin chu.
 880 10 $6 245-02/$1 $a [Caracteres chineses] 
.260 ## $6 880-12 $a Moskva : $b Izd-vo "Nauka", $c 1982.
 880 ## $6 260-12/(N $a [Caracteres cirílicos] : $b 
 [Caracteres cirílicos] "[ Caracteres cirílicos]", $c 1982. 
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CAMPO 882 - SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO BIBLIOGRÁFICO (NR)
                                                    [2007/out]

Contém informações sobre substituição de registro 
bibliográfico deletado. O(s) título(s) substituídos é(são) 
indicado(s) no subcampo $a.

IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  título substituído (R)
$i  texto explicativo (R)
$w  número de controle registro bibliográfico substituído (R)
$6  relacionamento (NR)
$8  campo relacionado e sequência (R)

Indicações de uso:
$a - Título substituído
Título que substitui um título deletado. Cada substituição é 
informada numa ocorrência do subcampo.

$i - Texto explicativo
Texto descrevendo a supressão. Pode ser quebrado por um 
subcampo $a e pode ser apenas um termo conector, como um “e”.
.882 ## $a United States : Statistical abstract of the US.
        $i Registro bibliográfico deletado, deve ser    
        substituído por: $w (DE-600)39-5

$w - Número de controle do registro bibliográfico substituído
Número de controle, precedido pelo código MARC, entre 
parênteses, para a agência à qual o número de controle se 
aplica. 
A fonte do código é Organization Code Sources, disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/organizations.
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CAMPO 883 – NOTA - FONTE DA DESCRIÇÃO, ETC. (R)     [2009/out]

Contém a fonte das informações descritivas, tais como 
“Descrição baseada em”, e “Último número consultado”, (AACR2 
1.7B23, 12.7B23). Uso recomendado para catalogadores de 
publicações seriadas, criando ou atualizando informações em 
uma base de dados compartilhada. 

IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  fonte da descrição 
$d  base da descrição 
$l  última parte consultada 
$s  fonte do título principal 
$v  data de visualização
$5  instituição à qual o campo se aplica

Indicações de uso:
$a - Fonte da descrição
Notas para as quais não são definidos subcampos específicos.

$d - Base da descrição
Para publicações seriadas, a designação do primeiro fascículo 
utilizado como base para a catalogação. 

$l - Última parte consultada 
Para publicações seriadas, denominação do último fascículo 
consultado para a atualização do registro. 

$v - Data de visualização 
Para recursos contínuos on-line, a data em que o recurso foi 
visualizado para catalogação. 
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Ex.: [Fonte: AACR2R - 12.7B23]
a) Publicações seriadas
.Descrição baseada em: Vol. 1, n. 3 (ago. 1999): título da 
capa
.Descrição baseada em: N. 8 (jan.-jun. 1997); última edição 
consultada: 
 n. 12 (jan.-jun. 1999)
.Última edição consultada: 2001/3
 [Descrição baseada na primeira edição, 1991/1]

b) Recursos integrados
.Descrição baseada em: edição de 1994, até a atualização 10
.Descrição baseada na versão: 26 out. 2000
.Descrição baseada em conteúdo acessado em 21 out. 1999
.Título extraído do título da barra (acessado em 13 jan. 2000)
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CAMPO 886 - INFORMAÇÃO DE CAMPO MARC ESTRANGEIRO (R)[2001/out]

Usado quando se converte registros MARC estrangeiro para o 
Formato MARC 21, no qual não existem campos correspondentes.

IND 1 - Tipo de campo
0  líder
1  campos de controle (002-009)
2  campos de dados (010-999)

IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  etiqueta de campo MARC estrangeiro (NR)
$b  conteúdo do campo MARC estrangeiro (NR)
$2  fonte do dado (NR)
$a-z  subcampos MARC estrangeiro (R)
$0-9  subcampos MARC estrangeiro (R)

Indicações de uso:
$a - Etiqueta de campo MARC estrangeiro
Três caracteres numéricos (002-999), tal como indicado no MARC 
estrangeiro. Ausente quando o indicador 1= “0” (Líder). O 
subcampo $a é precedido pelo subcampo $2.

$b - Conteúdo do campo MARC estrangeiro
Apresenta todo o conteúdo do Líder, todo o conteúdo dos campos 
de controle (002-009), ou todo o conteúdo, incluindo 
indicadores, códigos de subcampos e dados, dos campos de dados 
(010-999) de MARC estrangeiro.
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$2 - Fonte do dado
Primeiro subcampo do campo. Código MARC 21 para o formato MARC 
estrangeiro. A fonte do código é MARC Code Lists for Relators, 
Sources, Description Conventions, disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/relators/relaform.html#rela886.

$a-z, $0-9 - Subcampos MARC estrangeiro
Esses subcampos e seus conteúdos são aqueles presentes no 
campo origem (MARC estrangeiro), precedido pelos subcampos $ 
2, $a, e $b. Note-se que estes subcampos são utilizados apenas 
quando o indicador 1 contém valor “2”.

Ex.:
.886 0# $2 intermrc $b 00860nambb6200206###4500 
 [Líder de registro INTERMARC]
.886 1# $2 intermrc $a 004 $b 10000a90001 
.886 2# $2 ibermarc $a 019 $b ## $a VG 586-1992 
.886 2# $2 unimrur $a 709 $b 1# 
        $a Napalkov (Litvak), Vladimir Nikolaevich: sm. 
.886 2# $2 ukmarc $a 690 $b 00 
        $a 00030 $d Great Britain $z 11030
        $a butterflies $z 21030 $a life cycles
 [Campo 690 (PRECIS string) de registro UK MARC]
.886 1# $2 intermrc $a 004 $b 10000a90001
 [Campo 004 (Corrected Fields) de registro INTERMARC]
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CAMPO 887 - INFORMAÇÃO DE CAMPO NÃO-MARC (R)        [2001/out]

Usado quando se converte registros não-MARC para o Formato 
MARC 21, no qual não existem campos correspondentes.

IND 1= # (indefinido)    IND 2= # (indefinido)

Subcampos:
$a  campo não-MARC (NR)
$2  fonte do dado (NR)

Indicações de uso:
$a - Campo não-MARC
Apresenta todo o conteúdo do campo, incluindo etiquetas ou 
nomes de elementos, de registro não-MARC.

$2 - Fonte do dado
Primeiro subcampo do campo. Código MARC 21 para o formato não-
MARC.  A fonte do código é MARC Code Lists for Relators, 
Sources, Description Conventions, disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/relators/relaform.html#rela887.

Ex.:
.887 ## $a <TextPublicationDate>20000617</TextPublicationDate>
        $2 [código para Schema ou DTD para ONIX] 
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CAMPOS 9XX – RESERVADOS PARA IMPLEMETAÇÕES LOCAIS

Reservados para implementações de cada biblioteca, que deve 
estabelecer estrutura e indicações de uso dos campos.
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APÊNDICES

 Apêndice A – Subcampos de controle
 Apêndice B – Exemplos de registros - nível completo
*Apêndice C – Exemplos de registros - nível mínimo
*Apêndice D – Registros com mais de uma escrita
*Apêndice E – Lista alfabética de cabeçalhos ambíguos
*Apêndice F – Artigos iniciais definidos e indefinidos
*Apêndice G – Mudanças no formato - atualização n.9
              (out.2008)
*Apêndice H – Elementos de uso local ou obsoletos
*Apêndice I – Fontes dos códigos para instituições

* apêndices não abordados neste manual
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APÊNDICE A

SUBCAMPOS DE CONTROLE                               [2007/out]

Cinco subcampos usados para relacionar dados de campos com 
instituições específicas ou com outros campos. Estes subcampos 
são definidos para vários campos mas suas aplicações são 
descritas aqui.

Subcampos:
$w  número de controle do registro bibliográfico
$0  número de controle do registro de autoridade
$5  instituição à qual o campo se aplica
$6  relacionamento (linkage)
$8  campo relacionado (link) e sequência

Indicações de uso:
Ver mais indicações de uso em Appendix A – Control Subfields, 
disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdcntf.html.

$w - Número de controle do registro bibliográfico
Número de controle do registro bibliográfico relacionado 
atribuído pela instituição à qual o número de controle se 
aplica, precedido por um código MARC entre parênteses. Para a 
listagem das instituições usadas nos registros MARC, veja em 
Organization Code Sources, disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/organizations/org-search.php.

$0 - Número de controle do registro de autoridade
Número de controle do registro de autoridade relacionado 
atribuído pela instituição à qual o número de controle se 
aplica, precedido por um código MARC entre parênteses. Para a 
listagem das instituições usadas nos registros MARC, veja em 
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Organization Code Sources, disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/organizations/org-search.php.

$5 - Instituição à qual o campo se aplica
Código MARC da instituição que detém a cópia para a qual o 
dado no campo se aplica. A informação no campo pode não se 
aplicar à descrição universal do item ou pode se aplicar 
universalmente ao item mas ser de interesse somente para a 
citada instituição. Para a listagem das instituições usadas 
nos registros MARC, veja em Organization Code Sources, 
disponível em:
http://www.loc.gov/marc/organizations/org-search.php.

$6 – Relacionamento (Linkage)
Contém informações que relacionam campos que possuem dados em 
diferentes sistemas de escrita.
Pode conter o número da etiqueta de um campo associado, um 
número de ocorrência, um código que identifica a primeira 
escrita encontrada em leitura do campo da esquerda para a 
direita, e uma orientação para exibição dos dados do campo da 
direita para esquerda. Um campo regular (não 880) pode se 
relacionar a um ou mais campos 880 que contêm diferentes 
sistemas de escrita representando o mesmo dado.

Descrições de modelos e exemplos de registros com escritas 
múltiplas estão em Multiscript records, disponível em: http://
www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdmulti.html;
especificações para o campo 880 estão no próprio campo; 
especificações para o conjunto de caracteres e repertórios de 
escritas são encontradas em MARC 21 Specifications for Record 
Structure, Character Sets, and Exchange Media, disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/specifications.
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O subcampo $6 é sempre o primeiro subcampo no campo.
A estrutura da sintaxe é:

$6[campo de relação]-[número de ocorrência]/[código de  
  identificação da escrita]/[código de orientação do campo]

Onde,
[campo de relação]-
Elemento que apresenta o número do campo associado. É 
imediatamente seguido por um hífen.

[número de ocorrência]/
Dois dígitos correspondentes ao número da ocorrência. É 
imediatamente seguido por uma barra inclinada (/).
Um diferente número de ocorrência é atribuído para cada 
conjunto de campos associados a um simples registro. A função 
do número de ocorrência é o perfeito alinhamento dos campos 
associados (e não a sequência dos campos dentro do registro). 
Um número de ocorrência pode ser atribuído ao acaso para cada 
conjunto de campos associados. Um número de ocorrência 
inferior a dois dígitos é justificado à direita e a posição 
não utilizada contém “0” (zero).
Quando não existe um campo associado ao qual o campo 880 é 
relacionado, o número da ocorrência no subcampo $6 é “00”. 
Isto é usado se uma agência quer separar escritas em um 
registro (ver Multiscript Records). O subcampo $6 irá conter a 
etiqueta que o campo regular associado teria caso existisse no 
registro.
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[código de identificação da escrita]/
Este código identifica a escrita alternativa encontrada no 
campo. Os seguintes códigos são usados:

Código Escrita/Alfabeto
(3 Arábica
(B Latina
$1 Chinesa, Japonesa, Koreana
(N Cirílica
(S Grega
(2 Hebraica

A totalidade do campo não precisa estar na escrita 
identificada no campo $6. Se mais de uma escrita está presente 
no campo, o $6 pode conter a identificação do primeiro 
alfabeto alternativo encontrado em leitura do campo da 
esquerda para a direita.
Note, também, que o código de identificação do alfabeto é 
usado no campo 880, subcampo $6, mas este elemento de dado não 
é geralmente usado para o subcampo $6 de campos regulares 
associados. Em campos associados, o dado é assumido para o 
alfabeto primário do registro.

[código de orientação do campo]
Em um registro MARC, os conteúdos dos campos 880 são sempre 
registrados em ordem lógica, do primeiro caractere para o 
último, independentemente da orientação do campo. Para 
exibição do campo, o padrão é da esquerda para a direita. 
Quando o campo contém texto orientado para ser lido da direta 
para a esquerda, o código do alfabeto é seguido por uma barra 
inclinada (/) e o código de orientação do campo. O código MARC 
para orientação de leitura da direita para a esquerda é a 
letra “r”. O código de orientação é incluído somente em campos 
de leitura da direta para esquerda, já que a orientação de 
esquerda para direita é a orientação default no campo 880. 
Para mais detalhes, ver MARC 21 Specifications for Record 

FORMATO BIBLIOGRÁFICO                 SUBCAMPOS DE CONTROLE

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


Structure, Character Sets, and Exchange Media, disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/specifications/.

$8 - Campo relacionado e sequência (Field link and sequence 
number)
Identifica os campos relacionados e também pode propor uma 
sequência para a ligação destes campos. Pode ser repetitivo 
para ligar um campo a outros conjuntos de campos.

Atenção:
O subcampo $8 é definido diferentemente para o campo 852 
(Localização) quando é usado para sequência em registros de 
coleção. Veja as indicações de uso em MARC 21 Format for 
Holdings Data, disponível em: 
http://www.loc.gov/marc/holdings/hd852.html.

A estrutura da sintaxe é:
$8[número de ligação].[sequência]\[tipo de ligação de campo]

Onde,
[número de ligação].
Primeiro dado do subcampo e é obrigatório se o subcampo for 
usado. É um número inteiro de tamanho variável que aparece no 
subcampo $8, em todos os campos que devem ser ligados.

[sequência]\
Separada do número de ligação por um ponto (.) e é opcional. É 
um número inteiro de tamanho variável que pode ser usado para 
indicar a ordem de exibição dos campos relacionados (uma 
sequência de números baixa será exibida antes de uma sequência 
mais alta). Se for usada, deve aparecer em todas as 
ocorrências do subcampo $8 contendo o mesmo número de ligação.
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[tipo de ligação de campo]
É separado do dado precedente por uma barra inclinada 
invertida (\). É um código que indica o motivo da ligação e 
vem seguindo o número de ligação e sequência, se presentes. 
Tipo de ligação é obrigatório, exceto quando o subcampo $8 é 
usado para ligar e ordenar campos de coleção 86X-87X. Os 
seguintes caracteres foram definidos para uso no subcampo $8:

Tipo de ligação de campo
a ação
c item constituinte
r reprodução
x ordem sequencial

a – Ação
Linca um ou mais campos com outros campos para processamento 
e/ou ações referentes relacionadas. Somente usado quando mais 
de um campo 5XX está relacionado a outro 5XX.

c - Item constituinte
Usado em registro de coleção (collection) ou item em parte 
única, consistindo de unidades constituintes identificáveis, 
para ligar os campos relacionados às unidades constituintes. 
Todos os outros dados não ligados no registro fazem parte da 
coleção ou item como um todo.
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r – Reprodução
Usada em registros de reprodução para identificar os campos 
ligados, pois contém apenas informação referente à reprodução. 

Outras informações descritivas no registro pertencem ao 
original, com exceção dos campos:
007    - Dados codificados do item - Descrição física;
008/23 - 008 para Livro, Música, Recurso contínuo, ou Material
         misto. Forma física do item em processamento;
245 $h - Título principal. Meio físico;
533    - Nota - Reprodução.

x - Ordem sequencial
Estabelece, na relação entre campos, a ordem de correlação. 
Pode mostrar a ordem das partes de um campo muito longo que 
foi dividido; pode também indicar a importância relativa dos 
campos na sequência, entre outras funções.
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APÊNDICE B

EXEMPLOS DE REGISTROS - NÍVEL COMPLETO

Os exemplos neste apêndice refletem a aplicação plena dos 
designadores de conteúdo do MARC 21 em registros 
bibliográficos. Embora os dados tenham sido retirados de itens 
bibliográficos reais, estes registros foram incluídos apenas 
para fins ilustrativos e não são utilizáveis para fins 
bibliográficos.

O criador dos dados bibliográficos não é especificado na 
amostra destes registros. O campo 008/39 (008/Fonte da 
catalogação), contém “d” (fonte independente); o campo 040 
(Fonte da catalogação), subcampos $a (Instituição da 
catalogação original), $c (Instituição que transcreveu o 
registro), e $d (Instituição que modificou o registro), assim 
como o campo 850 (Instituição detentora de acervo), contêm a 
frase <código da instituição> ao invés de um código MARC 
válido. Além disso, o campo 001 (Número de controle) e o campo 
003 (Número de controle - Instituição) contêm as frases 
<número de controle> e <número de controle - instituição>, 
respectivamente, indicando que o registro é um exemplo apenas. 
As porções do Líder geradas pelo sistema são representadas por 
“*” (asteriscos). Os registros não apresentam o Diretório, 
porque este também é gerado pelo sistema.

Exemplos para outros tipos de materiais em Appendix B - Full 
Level Record Examples, disponíveis em:
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/examples.html.
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.PUBLICAÇÃO SERIADA
O código no Líder/06 identifica o registro para material 
textual publicado, e, no Líder/07, para publicação seriada. 
Este registro mostra a utilização de várias áreas relacionadas 
com o material: campo 022 (ISSN), campo 210 (Título 
abreviado), campo 222 (Título chave), campo 246 (Formas 
variantes do título), campo 310 (Periodicidade corrente), 
campo 362 (Designação sequencial e/ou cronológica), e campo 
780 (Entrada relacionada - Título anterior).

Apresentamos o mesmo título processado em dois momentos: em 
1997 (no citado Appendix B), e em 2007 (capturado do site da 
LC: http://catalog.loc.gov).

Exemplo disponibilizado em outubro de 2003:

Campo IND Conteúdo
Líder *****cas##22*****#a#4500
001 <número de controle>
003 <número de controle - instituição>
005 19920716101553.0
008 791031c19789999dcuar1########0###a0eng#d
022 0# $a 0273-1967
035 ## $a (OCoLC)5629434
040 ## $a [código da instituição]

$c [código da instituição]
$d [código da instituição]

043 ## $a n-us---
050 00 $a SK361

$b .U63a
082 00 $a 639.9/2/0973

$2 19
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Campo IND Conteúdo
210 0# $a Annu. wildl. fish. rep.
222 #0 $a Annual wildlife and fisheries report
245 00 $a Annual wildlife and fisheries report /

$c United States Department of Agriculture, 
Forest Service, Wildlife and Fisheries.

246 14 $a Wildlife and fish habitat management in the 
Forest Service

260 ## $a [Washington, D.C.] :
  $b Wildlife and Fisheries

300 ## $a v. :
$b ill. ;
$c 28 cm.

310 ## $a Annual
362 1# $a Began with vol. for 1978.
500 ## $a Description based on: 1983.
650 #0 $a Wildlife management

$z United States
$v Statistics
$v Periodicals.

650 #0 $a Wildlife management
$z United States
$v Periodicals.

650 #0 $a Wildlife habitat improvement
$z United States
$v Statistics
$v Periodicals.

650 #0 $a Wildlife habitat improvement
$z United States
$v Periodicals.
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Campo IND Conteúdo
710 1# $a United States.

$b Forest Service.
$b Wildlife and Fisheries Staff.

780 00 $a United States. Forest Service. Division of 
Wildlife Management.

$t Annual wildlife report
$x 0099-068X
$w (OCoLC)2242070
$w (DLC)###75644790

850 ## $a [código da instituição]
$a [código da instituição]
$a [código da instituição]

          
Detalhando:

Líder
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
* * * * * c a s # # 2 2 * * * * * # a # 4 5 0 0
 /05= corrigido ou revisto
 /06= material textual publicado
 /07= publicação seriada
 /18= não ISBD

008
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
7 9 1 0 3 1 c 1 9 7 8 9 9 9 9 d c u a r

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1 # # # # # # # # 0 # # # a 0 e n g # d
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008  /00-05= Data de entrada no arquivo: 1979 out 31
 /06   = Status da publicação: recurso contínuo corrente
 /07-10= Data início de publicação
 /11-14= Data término de publicação
 /15-17= Lugar de publicação: Distrito de Colúmbia
 /18   = Periodicidade: anual
 /19   = Regularidade de publicação: regular
 /20   = <atualmente posição indefinida>
 /21   = Tipo de recurso contínuo: nenhum código
         específico
 /22   = Forma física do original: nenhum código
         específico
 /23   = Forma física do item em processamento: nenhum 
         código específico
 /24   = Natureza do item: não especificado
 /25-27= Natureza do conteúdo: não especificado
 /28   = Publicação governamental: não é
 /29   = Publicação de evento: não é
 /30-32= Indefinidas
 /33   = Alfabeto: romano básico
 /34   = Entrada convencionada: entrada sucessiva
 /35-37= Língua: inglês
 /38   = Inf. de item modificado: não modificado
 /39   = Fonte da catalogação: fonte independente
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Versão deste registro, capturado da Base da LC 
(http://catalog.loc.gov), em 2009/maio/27.

Campo IND Conteúdo
Líder 02251cas#a2200517#a#450
001 <número de controle>
003 <número de controle - instituição>
005 20070921050428.0
008 791031d19781983dcuar#s######f0###a0eng#d
012 ## $a 33-7-0709200379-p-85040
022 0# $a 0273-1967

$2 1
035 ## $a (OCoLC)ocm05629434
040 ## $a [código da instituição]

$c [código da instituição]
$d [código da instituição]
$d [código da instituição]

042 ## $a lc
$a nsdp

043 ## $a n-us---
050 00 $a SK361

$b .U63a
070 0# $a aSK361.U63
072 #0 $a P000
082 0# $a 639.9/2/0973

$2 19
086 0# $a A 13.2:W 65/12
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Campo IND Conteúdo
210 0# $a Annu. wildl. fish. rep.
222 #0 $a Annual wildlife and fisheries report
245 00 $a Annual wildlife and fisheries report /

$c [United States Department of Agriculture, 
Forest Service, Wildlife and Fisheries].

246 14 $a Wildlife and fish habitat management in the 
Forest Service

260 ## $a [Washington, D.C.] :
$b Wildlife and Fisheries,
$c [-1983]

300 ## $a 6 v. :
$b ill. ;
$c 28 cm.

310 ## $a Annual
362 0# $a -1983.
362 1# $a Began with 1978.
500 ## $a Description based on 1981.
650 #0 $a Wildlife management

$z United States
$v Statistics
$v Periodicals.

650 #0 $a Wildlife management
$z United States
$v Periodicals.

650 #0 $a Wildlife habitat improvement
$z United States
$v Statistics
$v Periodicals.

650 #0 $a Wildlife habitat improvement
$z United States
$v Periodicals.

710 1# $a United States.
$b Forest Service.
$b Wildlife and Fisheries Staff.

780 00 $a United States. Forest Service. Division of 
Wildlife Management.

$t Annual wildlife report
$x 0099-068X
$w (DLC) 75644790
$w (OCoLC)2242070

785 00 $t Wildlife and fish habitat management in the 
Forest Service

$x 1080-5095
$w (DLC)sn 94015491
$w (OCoLC)30756553
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850 ## $a [código da instituição]
$a [código da instituição]
$a ...

Detalhando:

Líder
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0 2 2 5 1 c a s # a 2 2 0 0 5 1 7 # a # 4 5 0 0
 /18= AACR2

008
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
7 9 1 0 3 1 d 1 9 7 8 1 9 8 3 d c u a r
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
# s # # # # # # f 0 # # # a 0 e n g # d
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008 /06   = Status da publicação: recurso contínuo encerrado
/11-14= Data término de publicação: 1983
/20   = # <indefinida>
/21   = Tipo de recurso contínuo: s: publicação seriada
/28   = Publicação governamental: é

Comparando as duas codificações: 

<1.registro> Líder *****cas##22*****#a#4500
<2.registro> Líder 02251cas#a2200517#a#450
<1.registro> 008 791031c19789999dcuar1########0###a0eng#d
<2.registro> 008 791031d19781983dcuar#s######f0###a0eng#d
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