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A lista seguinte representa o estado do formato na 3ª edição (2008)

Os campos são opcionais, excepto aqueles que estão assinalados como obrigatórios.

ETIQUETA DE REGISTO (Obrigatória. Não repetível)
0-4 Comprimento do registo
5
Estado do registo
c=
registo corrigido
d=
registo anulado
n=
registo novo
o=
registo anterior de nível mais elevado
p=
registo anterior incompleto ou de pré-publicação
6-9
Códigos de implementação
6
Tipo de registo
a=
material textual, excepto manuscritos
b=
material textual, manuscrito
c=
partituras musicais, excepto manuscritas
d=
partituras musicais, manuscritas
e=
material cartográfico, excepto manuscritos
f=
material cartográfico, manuscrito
g=
material de projecção e vídeo (filmes, diafilmes,
transparências, registos vídeo, etc.)
i=
registos sonoros, não musicais
j=
registos sonoros, musicais
k=
material gráfico a duas dimensões (imagens, desenhos, etc. )
l=
recursos electrónicos
m = multimédia
r=
artefactos tridimensionais e realia
7
Nível bibliográfico
a=
analítico (parte componente)
i=
recurso integrante
m = monografia
s=
publicação em série
c=
miscelânea
8
Código de nível hierárquico
#=
relação hierárquica não definida
0=
sem relação hierárquica

diapositivos,
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1=
registo de nível superior
2=
registo de nível inferior (qualquer nível abaixo do superior)
9
Não definido
10
Comprimento do indicador (sempre 2)
11
Comprimento do identificador de subcampo (sempre 2)
12-16 Endereço de base para os dados
17-19 Definição adicional do registo
17
Nível de codificação
#=
nível completo
1=
subnível 1
2=
subnível 2
3=
subnível 3
18
Forma de descrição catalográfica
#=
o registo está totalmente catalogado segundo a ISBD
i=
o registo está catalogado em parte ou de forma incompleta segundo a ISBD
n=
o registo não está catalogado segundo a ISBD
19
Não definido
20-23 Mapa da directoria
20
Comprimento do "comprimento do campo" (sempre 4)
21
Comprimento da “posição de caracter de início” (sempre 5)
22
Comprimento da parte definida para implementação (sempre 4)
23
Não definido

0--

BLOCO DE IDENTIFICAÇÃO

001

IDENTIFICADOR DO REGISTO (Obrigatório. Não repetível)
Indicadores: não tem
Subcampos: não tem

003

IDENTIFICADOR PERSISTENTE DO REGISTO (Não repetível)
Indicadores: não tem
Subcampos: não tem

005

IDENTIFICADOR DA VERSÃO (Não repetível)
Indicadores: não tem
Subcampos: não tem

010
NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO DOS LIVROS (ISBN)
(Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Número (ISBN) (Não repetível)
$b
Qualificação (Repetível)
$d
Modalidades de aquisição e/ou preço (Não repetível)
$z
ISBN errado (Repetível)
$6
Dados de interligação de campos (Não repetível)
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011

ISSN (Repetível)
Indicador 1: Indicador do grau de interesse
#
Grau não especificado / Não aplicável
0
Recurso contínuo de interesse internacional ou nacional
1
Recurso contínuo de interesse local
Indicador 2: branco (não definido)
Subcampos:
$a
Número (ISSN) (Não repetível)
$b
Qualificação (Não repetível)
$d
Modalidades de aquisição e/ou preço (Repetível)
$f
ISSN-L ou ISSN de ligação (Não repetível)
$g
ISSN-L cancelado (Repetível)
$y
ISSN cancelado (Repetível)
$z
ISSN ou ISSN-L errado (Repetível)

012

IDENTIFICADOR DE IMPRESSÃO (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Identificador de impressão (Não repetível)
$2
Código de impressão (Não repetível)
$5
Instituição e exemplar a que o campo se aplica (Obrigatório se o
campo estiver presente, Não repetível)

013

NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO DA MÚSICA (ISMN)
(Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Número (ISMN) (Não repetível)
$b
Qualificação (Não repetível)
$d
Modalidades de aquisição e/ou preço (Não repetível)
$z
ISMN errado (Repetível)

014

IDENTIFICADOR DE ARTIGO (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Identificador de artigo (Não repetível)
$z
Identificador de artigo errado (Repetível)
$2
Código do sistema (Não repetível.)

015

NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO DOS RELATÓRIOS
TÉCNICOS (ISRN) (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Número (ISRN) (Não repetível)
$b
Qualificação (Não repetível)
$d
Modalidades de aquisição e/ou preço (Não repetível)
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ISRN cancelado / inválido / errado (Repetível)

016

CÓDIGO INTERNACIONAL NORMALIZADO DE GRAVAÇÕES (ISRC)
(Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Número (ISRC) (Não repetível)
$b
Qualificação (Não repetível)
$d
Modalidades de aquisição e/ou preço (Não repetível) [Obsoleto]
$z
ISRC errado (Repetível)

017

OUTRO IDENTIFICADOR NORMALIZADO (Repetível)
Indicador 1: Tipo de número ou código normalizado
7
Fonte especificada no subcampo $2
8
Tipo de número normalizado não especificado
Indicador 2: Indicador de diferença
0
Sem informação
1
Sem diferenças
2
Com diferenças
Subcampos:
$a
Número normalizado (Não repetível)
$b
Qualificação (Não repetível)
$d
Modalidades de aquisição e/ou preço (Não repetível)
$z
Número ou código errado (Repetível)
$2
Fonte do código (Não repetível)

020

NÚMERO DA BIBLIOGRAFIA NACIONAL (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Código do país (Não repetível)
$b
Número (Não repetível)
$z
Número errado (Repetível)

021

NÚMERO DO DEPÓSITO LEGAL (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Código do país (Não repetível)
$b
Número (Não repetível)
$z
Número errado (Repetível)

022

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Código do país (Não repetível)
$b
Número (Não repetível)
$z
Número errado (Repetível)
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035

NÚMERO DE CONTROLO DE OUTROS SISTEMAS (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Número de controlo do sistema (Não repetível)
$z
Número de controlo do sistema cancelado ou inválido (Repetível)

036

INCIPIT MUSICAL (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Número da obra (Obrigatório, Não repetível)
$b
Número do andamento (Obrigatório, Não repetível)
$c
Número do incipit (Obrigatório, Não repetível)
$d
Voz / instrumento (Obrigatório se 036$p estiver presente. Não
repetível)
$e
Personagem (Não repetível)
$f
Indicação/cabeçalho do andamento (Repetível)
$g
Tonalidade ou modo (Não repetível)
$m
Clave (Obrigatório se o 036 $p estiver presente. Não repetível)
$n
Armação de clave (Não repetível)
$o
Indicação de compasso (Não repetível)
$p
Notação musical (Não repetível)
$q
Comentários (texto livre) (Repetível)
$r
Nota codificada (Não repetível)
$t
Incipit textual (Repetível)
$u
Identificador Uniforme do Recurso (URI) (Repetível)
$z
Língua do texto (Repetível)
$2
Sistema de código para a notação musical (Obrigatório se o 036 $p
estiver presente. Não repetível)

040

CODEN (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
CODEN (Não repetível)
$z
CODEN errado (Repetível)

071

NÚMERO DO EDITOR (Repetível)
Indicador 1: Tipo de número do editor
0
Registo sonoro: Número de edição
1
Registo sonoro: Número de matriz
2
Música impressa: Número de chapa
3
Música impressa: Outros números do editor
4
Número de registo de vídeo
5
Outro tipo de número do editor
6
Número do recurso electrónico (por ex. CD-ROM)
Indicador 2: Indicador de nota
0
Não gera nota
1
Gera nota
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Número do editor (Não repetível)
Fonte (Não repetível)
Qualificação (Não repetível)
Modalidades de aquisição e/ou preço (Não repetível)
Número do editor errado (Não repetível)

072

CÓDIGO UNIVERSAL DE PRODUTO (UPC) (Repetível)
Indicador 1: branco (não definido)
Indicador 2: Indicador de diferença
0
Sem informação
1
Sem diferenças
2
Com diferenças
Subcampos:
$a
Número normalizado (Não repetível)
$b
Qualificação (Não repetível)
$c
Códigos adicionais que se seguem aos números ou códigos
normalizados (Não repetível)
$d
Modalidades de aquisição e/ou preço (Não repetível)
$z
Número ou código errado (Repetível)

073

NÚMERO INTERNACIONAL DE ARTIGO (EAN) (Repetível)
Indicador 1: branco (não definido)
Indicador 2: Indicador de diferença
0
Sem informação
1
Sem diferenças
2
Com diferenças
Subcampos:
$a
Número normalizado (Não repetível)
$b
Qualificação (Não repetível)
$c
Códigos adicionais que se seguem aos números ou códigos
normalizados (Não repetível)
$d
Modalidades de aquisição e/ou preço (Não repetível)
$z
Número ou código errado (Repetível)

1--

BLOCO DE INFORMAÇÃO CODIFICADA

100

DADOS GERAIS DE PROCESSAMENTO (Obrigatório. Não repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Dados gerais de processamento (Não repetível)
$a/0-7 Data de entrada no ficheiro
$a/8-16 Tipo de data de publicação: Datas de publicação 1 e 2
a = recurso contínuo corrente
b = recurso contínuo já findo
c = recurso contínuo de estado desconhecido
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d = monografia completa publicada num único ano
e = reprodução de um documento
f = monografia, data de publicação incerta
g = monografia cuja publicação continua por mais de um ano
h = monografia com datas de publicação e de copyright/privilégio
i = monografia com datas de distribuição e de produção
j = item com data completa de publicação
k = monografia publicada num determinado ano, e impressa num
outro ano
u = data(s) de publicação desconhecida(s)
$a/9-12 Data de publicação 1
$a/13-16
Data de publicação 2
$a/17-19
Código de audiência
a = juvenil, geral
b = pré-primária, idades 0-5
c = primária, idades 5-10
d = infantil, idades 9-14
e = jovem adulto, idades 14-20
k = adulto, público especializado
m = adulto, grande público
u = desconhecido
$a/20 Publicação oficial
a = federal/nacional
b = estado/província
c = condado/departamento
d = local (municipal, etc.)
e = multi-local (departamentos interestatais, etc., abaixo do nível
nacional)
f = intergovernamental
g = governo no exílio ou clandestino
h = nível não determinado
u = desconhecido
y = publicação não oficial
z = outro nível oficial
$a/21 Código de registo modificado
$a/22-24
Língua da catalogação (Obrigatório)
$a/25 Código de transliteração
a = esquema de transliteração ISO
b = outro
c = transliterações múltiplas: ISO ou outros esquemas
y = não foi utilizada transliteração
$a/26-29
Conjuntos de caracteres (obrigatório)
01 = ISO 646, versão IRV (conjunto latino básico)
02 = ISO Regist.#37 (conjunto cirílico básico)
03 = ISO 5426 (conjunto latino expandido)
04 = ISO DIS 5427 (conjunto cirílico expandido)
05 = ISO 5428 (conjunto grego)
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06 = ISO 6438 (conjunto de caracteres africanos codificados)
07 = ISO 10586 (conjunto georgiano)
08 = ISO 8957 (conjunto hebraico) Tabela 1
09 = ISO 8957 (conjunto hebraico) Tabela 2
10 = [Reservado]
11 = ISO 5426-2 (caracteres latinos usados em línguas europeias
minoritárias e tipografia obsoleta)
50 = ISO 10646 Nível 3 (Unicode, UTF-8)
$a/30-33
Caracteres gráficos adicionais
Usar os códigos de $a/26-29.
$a/34-35
Alfabeto do Título
ba = Latino
ca = Cirílico
da = Japonês - alfabeto não especificado
db = Japonês - kanji
dc = Japonês - kana
ea = Chinês
fa = Árabe
ga = Grego
ha = Hebraico
ia = Tailandês
ja = Devanagari
ka = Coreano
la = Tamil
ma = Georgiano
mb = Armeniano
zz = Outro
101

LÍNGUA DA PUBLICAÇÃO (Obrigatório se o contexto língua se aplicar à
obra. Não repetível)
Indicador 1: Indicador de tradução
0
O item na(s) língua(s) original(is)
1
O item é uma tradução da obra original ou um trabalho intermédio
2
O item contém traduções que não são súmulas traduzidas (EX 8-11)
Indicador 2: branco (não definido)
Subcampos:
$a
Língua do texto, banda sonora, etc. (Repetível)
$b
Língua do texto intermédio quando o item não é traduzido do original
(Repetível)
$c
Língua da obra original (Repetível)
$d
Língua da súmula (Repetível)
$e
Língua da página de sumário (Repetível)
$f
Língua da página de título quando diferente do texto (Repetível)
$g
Língua do título próprio se não for a primeira língua do texto, banda
sonora, etc. (Não repetível)
$h
Língua do libreto, etc. (Repetível)
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Língua do material acompanhante (quando não sejam súmulas,
resumos ou libretos) (Repetível)
Língua das legendas (Repetível)

102

PAÍS DE PUBLICAÇÃO OU PRODUÇÃO (Não repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
País de publicação (Repetível)
$b
Localidade (não-ISO) (Repetível)
$c
Localidade (ISO) (Repetível)
$2
Fonte de código não-ISO (Repetível)

105

CAMPO DE DADOS CODIFICADOS: MATERIAL TEXTUAL
CARÁCTER MONOGRÁFICO (Não repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Dados codificados de monografias (Não repetível)
$a/0-3 Códigos de ilustração
a = ilustrações
b = mapas
c = retratos
d = cartas
e = plantas
f = extratextos
g = música
h = facsimiles
i = brasões de armas
j = tábuas genealógicas
k = modelos, formas, moldes
l = amostras
m = registos sonoros
n = transparências
o = iluminuras
y = sem ilustrações
# = posição não necessária
$a/4-7 Códigos da forma de conteúdo
a = bibliografia
b = catálogo
c = índice
d = resumo
e = dicionário
f = enciclopédia
g = guia / directório
h = descrição de projectos
i = estatísticas
j = livro de ensino programado
k = patente
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l = norma
m = dissertação ou tese (original)
n = leis e legislação
o = tabela numérica
p = relatório técnico
q = questionário para exame
r = síntese bibliográfica
s = tratados
t = banda desenhada
v = dissertação ou tese (revista)
w = texto religioso
z = outro
# = posição não necessária
$a/8 Código de conferência ou encontro
0 = não é uma conferência
1 = conferência
$a/9 Indicador de Festschrift
0 = não é um "Festschrift"
1 = "Festschrift"
$a/10 Indicador de índice
0 = não tem índice
1 = tem índice
$a/11 Código de literatura
a = ficção
b = drama
c = ensaios
d = humor, sátira
e = cartas
f = contos
g = poesia
h = discursos, oratória
i = libreto
y = texto não literário
z = formas múltiplas ou outras formas literárias
$a/12 Código de biografia
a = autobiografia
b = biografia individual
c = biografia colectiva
d = contém informação biográfica
y = texto não biográfico
106

CAMPO DE DADOS CODIFICADOS: FORMA DO ITEM (Não repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Forma do item: Dados codificados: apresentação
$a/0 Apresentação
d = caracteres ampliados
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e = formato de jornal
f = braille ou Moon
g = micro-impressão
h = manuscrito
i = multimedia
j = mini-impressão
r = impressão regular
s= electrónico
t = microforma
z = outra forma de material
110

CAMPO DE DADOS CODIFICADOS: RECURSOS CONTÍNUOS (Não
repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Dados codificados de recursos contínuos (Não repetível)
$a/0 Indicação do tipo de recurso contínuo
a = periódico
b = série monográfica
c = jornal
e = folha móvel actualizável
f = base de dados
g = sítio web actualizável
z = outro
$a/1 Frequência de publicação
a = diária
b = bissemanal (duas vezes por semana)
c = semanal
d = quinzenal (de duas em duas semanas)
e = bimensal (duas vezes por mês)
f = mensal
g = bimestral (de dois em dois meses)
h = trimestral
i = quadrimestral (três vezes por ano)
j = semestral (duas vezes por ano)
k = anual
l = bienal (de dois em dois anos)
m = trienal (de três em três anos)
n = três vezes por semana
o = três vezes por mês
p = em actualização permanente
u = desconhecida
y = sem periodicidade (i.é, irregular)
z = outra
$a/2 Regularidade
a = regular
b = irregularidade normalizada
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u = desconhecida
y = irregular
$a/3 Código do tipo de material
a = bibliografia
b = catálogo
c = índice
d = resumo ou súmula
e = dicionário
f = enciclopédia
g = guia / directório
h = anuário
i = estatísticas
j = ensino programado
k = recensões
l = legislação
m = relatórios e compêndios legais
n = artigos legais
o = causas legais e notas sobre as causas
p = biografia
r = síntese bibliográfica
t = desenhos animados ou tiras de banda desenhada
z = outros tipos de conteúdo
# = valor não necessário
$a/4-6 Código de natureza de conteúdo (usam-se os códigos indicados para
a posição de caracter 3)
$a/7 Indicador de publicação de conferência
0 = não é uma publicação de conferência
1 = é uma publicação de conferência
$a/8 Código de disponibilidade de página de título
a = no último fascículo do volume - solto
b = no último fascículo do volume - preso
c = no primeiro fascículo do volume seguinte - solto
d = no primeiro fascículo do volume seguinte - preso
e = publicado separadamente - gratuito a pedido
f = publicado separadamente - gratuito - enviado automaticamente
g = publicado separadamente - compra a pedido
u = desconhecido quando da criação do registo
x = não aplicável
y = não se publica página de título
z = outro
$a/9 Código de disponibilidade de índice
a = cada fascículo contém um índice do seu conteúdo - solto
b= no último fascículo do volume - solto - com paginação
independente
c = no último fascículo do volume - não paginado
d = no último fascículo do volume - preso
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e = no primeiro fascículo do volume seguinte - solto - com
paginação independente
f = no primeiro fascículo do volume seguinte - solto - não paginado
g = no primeiro fascículo do volume seguinte - preso
h = publicado separadamente - gratuito - enviado automaticamente
i = publicado separadamente - gratuito a pedido
j = publicado separadamente - encadernação do editor - gratuito enviado automaticamente
k = publicado separadamente - encadernação do editor - gratuito a
pedido
l = publicado separadamente - encadernação do editor - compra a
pedido
m = este recurso contínuo é um suplemento ou subsérie, indexado no
recursos contínuo principal
u = desconhecido quando da criação do registo
x = não aplicável
y = não se publica índice
z = outro
$a/10 Código de disponibilidade de índice cumulativo
0 = não existe índice cumulativo ou sumário
1 = índice cumulativo ou sumário disponível
111 CAMPO DE DADOS CODIFICADOS: PUBLICAÇÕES EM SÉRIE:
ATRIBUTOS FÍSICOS [OBSOLETO]
115 CAMPO DE DADOS CODIFICADOS: PROJECÇÕES VISUAIS, REGISTOS
DE VIDEO E FILMES (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Dados codificados – Geral (Não repetível)
$a/0 Tipo de material
a = filme
b = projecção visual
c = registo videomagnético
$a/1-3 Comprimento
$a/4 Indicador de cor
a = preto e branco
b = cor
c = combinação de preto e branco e cor
u = desconhecido
z = outro (sépia, tintado, etc.)
$a/5 Indicador de som
a = som na película
b = pista sonora separada
u = desconhecido
y = sem som
$a/6 Suporte do som
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a = pista de som óptico na película cinematográfica
b = pista de som magnético na película cinematográfica
c = fita audiomagnética em cartucho
d = disco sonoro
e = fita audiomagnética em bobine
f = fita audiomagnética em cassete
g = pista de som óptico e magnético na película cinematográfica
h = fita de vídeo
i = vídeo disco
u = desconhecido
x = sem som
z = outro
$a/7 Largura ou dimensão
z = nenhuma destas
Filmes e diafilmes:
a = 8mm
b = Super 8mm
c = 9.5mm
d = 16mm
e = 28mm
f = 35mm
g = 70mm
Fita de vídeo:
a = 8mm
m = ¾ pol. (2 cm.)
n = ¼ pol. (½ cm.)
o = ½ pol. (1 1/3cm.)
p = 1 pol. (2½ cm.)
q = 2 pol. (5 cm )
Diapositivos:
k = 2¼ x 2¼ in. (5½ x 5½ cm.)
l = 2 x 2 in. (5 x 5 cm.)
Transparências:
r = 8 x 10 pol. (20 x 26 cm.)
s = 4 x 5 pol. (10 x 12½ cm.)
t = 5 x 7 pol. (12½ x 17½ cm.)
u = 7 x 7 pol. (17½ x 17½ cm.)
v = 8 x 8 pol. (20 x 20 cm)
w = 9 x 9 pol. (22½ x 22½ cm.)
x = 10 x 10 pol. (25 x 25 cm.)
$a/8 Forma de apresentação - projecção visual, filme
a = filme em bobina
b = filme em cartucho
c = filme em cassete
d = outro tipo de filme
g = diafilme em cartucho
h = diafilme - bobines curtas
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i = outro tipo de diafilme
j = diafilme em rolo
k = diapositivo, série de diapositivos, estereografia
l = transparência
u = desconhecido
x = nem filme nem projecção visual
z = outras formas de apresentação. Ver posição do caracter 15 para
forma de apresentação dos registos de vídeo.
$a/9 Técnica - registo de vídeo, filme
a = animação
b = directo
c = animação e directo
u = não especificado/desconhecido
x = nem filme nem vídeo
z = outro
$a/10 Formato de apresentação - filme
a = formato normalizado com som (formato reduzido)
b = não anamórfico (écran panorâmico)
c = 3D
d = anamórfico (ecrã panorâmico)
e = formato normalizado mudo
f = outro formato de ecrã grande
x = não é filme
u = desconhecido
z = outro
$a/11-14
Material acompanhante
a = imagens
b = guião/roteiro
c = cartazes
d = programas e cadernos de imprensa
e = lobby cards
f = materiais de instrução
g = pautas ou outro formato de música
h = esboços de cenários ou guarda-roupa
z = outro material acompanhante
$a/15 Forma de apresentação - registo de vídeo
a = vídeo cartucho
b = vídeo disco
c = vídeo cassete
d = vídeo bobine
e = vídeo registo electrónico (magnetoscópio electrónico EVR)
x = não é um registo de vídeo
z = outro tipo de registo de vídeo
$a/16 Formato de apresentação - registo de vídeo
a = Beta (vídeo cassette)
b = VHS (vídeo cassete)
c = U-Matic (vídeo cassette)
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d = EIAJ (bobine)
e = Tipo C (bobine)
f = Quadruplex (bobine)
g = vídeo disco laser óptico (reflectivo)
h= CED videodisco (disco de capacidade electrónica)
i = V. 2000 (video cassette)
j = Video 8 (video cassette)
k = DVD – Vídeo
u = desconhecido
x = não é um registo de vídeo
z = outro
$a/17 Base do material de emulsão - projecção visual
a = filme de segurança
b = outro filme base que não o filme de segurança
c = sintético (plástico, vinil, etc.)
u = desconhecido
v = colecção mista (contendo mais de que uma película base)
x = não é uma projecção visual
z = outro
$a/18 Material de suporte secundário - projecção visual
a = moldura de cartão
b = vidro
c = sintéticos (plástico, vinil, etc.)
d = metal
e = metal e vidro
f = sintético (plástico, vinil, etc.) e vidro
u = desconhecido
x = não é uma projecção visual
y = não está presente (não tem suporte secundário)
z = outro
$a/19 Sistema de emissão - registo de vídeo
a = 405
b = 525 (p. ex. NTSC)
c = 625 PAL
d = 625 SECAM
g = 1125
# = Não é um registo de vídeo (EX 3)
$b
Dados codificados dos filmes – Arquivo (Não repetível)
$b/0 Geração
a = original
b = matriz
c = duplicado
d = cópia de referência/cópia de visionamento
u = desconhecido
x = outro
$b/1 Elementos de produção
a = cópia de trabalho
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b = encadeados (trims)
c = material desperdiçado (outtakes)
d = diárias (rushes)
e = mistura de pistas
g = genérico/bobinas intertítulos
h = bobines de produção
u = desconhecido
x = não aplicável
z = outro
Categorias de cor para filmes
a = 3 níveis de cor
b = 2 cores banda simples
c = 2 cores, processo indeterminado
d = 3 cores, processo indeterminado
e = 3 bandas de cor
f = 2 bandas de cor
g = banda vermelho
h = banda azul e verde
i = banda cíano
j = banda magenta
k = banda amarelo
l = SEN 2
m = SEN 3
n = tonalidade sépia
o = outra tonalidade
p = tintado
q = tintado e matizado
r = colorido a lápis
s = colorido manual
u = desconhecido
x = não aplicável (não é um filme colorido)
z = outro
Emulsão da película (polaridade)
a = positivo
b = negativo
c = desconhecido
x = não aplicável
z = outro
Base da película
a = filme de segurança (triacetato)
b = nitrato
c = filme de segurança (diacetato)
d = base de poliester (p. ex. ester)
u = desconhecido
v = base mista (nitrato e segurança)
z = outro
Tipo de som para imagens animadas
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a = mono
b = estereofónico
c = multicanal, circundante ou quadrifónico
u = desconhecido
v = mistura
x = não aplicável (filme mudo)
z = outro
$b/6 Tipo de película para armazenagem ou impressão
a = imbibição à transferência por corantes
b = três camadas de armazenagem
c = três camadas de armazenagem (desvanecido)
d = duplicação de armazenagem
u = desconhecido
x = não aplicável (não é um filme colorido)
z = outro
$b/7 Grau de deterioração
b = nitrato - odor suspeito
c = nitrato - odor acre
d = nitrato - acastanhado, descolorido, desvanecido, empoeirado
e = nitrato - pegajoso
f = nitrato - espumoso, empolado
g = nitrato - coagolado
h = nitrato - pó
k = não nitrato - deterioração detectável (p. ex. odor diacetato)
l = não nitrato - deterioração avançada
m = não nitrato - inutilizado
y = não há deterioração
$b/8 Completude
a = incompleto
b = completo
u = desconhecido
x = não aplicável (quando é impossível ou inaplicável determinar o
acabamento, p. ex. filmes domésticos, fotogramas não editados,
"outtakes" ou material não identificado)
$b/9-14
Data de inspecção do filme
(a) – Ano. Quatro caracteres numéricos
(b) – Mês.Dois caracteres numéricos (justificados à direita). As
posições não usadas contêm zeros.
116
CAMPO DE DADOS CODIFICADOS: MATERIAL VISUAL GRÁFICO
(Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Dados codificados para material visual gráfico (Não repetível)
$a/0 Indicação específica do tipo de material
a = colagem
b = desenho
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c = pintura
d = reprodução fotomecânica
e = negativo fotográfico
f = positivo fotográfico
h = imagem
i = gravura
k = desenho técnico
m = matriz
z = outro material gráfico não-projectável
$a/1 Suporte material primário
a = tela
b = cartolina bristol
c = cartão/cartolina de desenho
d = vidro
e = sintéticos (plástico, vinil, etc.)
f = peles (couro, pergaminho, velino, etc.)
g = têxteis (incluindo fibras sintéticas)
h = metal
i = papel
j = gesso
k = cartão prensado
l = porcelana
m = pedra
n = madeira
u = desconhecido
v = suportes mistos
z = outro
$a/2 Suporte material secundário
São utilizados os mesmos códigos do suporte material primário (posição do
caracter 1), com o seguinte código adicional:
y = sem suporte secundário
$a/3 Cor
a = uma cor, monocromo
b = preto e branco
c = policromático
d = colorido manualmente
u = desconhecido
v = misto
x = não aplicável
z = outro
$a/4-9 Técnicas (desenhos, pinturas)
aa = lápis
ab = mina de grafite
ac = lápis de cor
ad = tinta-da-china
ae = aguada a tinta-da-china
af = carvão
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ag = giz
ah = pedra negra
ai = sanguínea
aj = aguarela
ak = tempera
al = guache
am = pastel
an = óleo
ba = caneta de feltro
bb = manchado
bc = lápis tipo Condé
bd = sépia
be = tinta estilográfica
bf = caseína
bg = dourado
bh = encaústica
bi = acrílicos
bj = colagem
bk = ponta de prata
bl = aerógrafo
uu = desconhecido
vv = misto
xx = não aplicável
zz = outro
$a/10-15
Técnica (gravuras)
ba = xilogravura
bb = xilogravura em claro-escuro
bc = gravura a buril sobre madeira a topo
bd = “camaïeu”
be = heliogravura
bf = cromolitografia
bg = linóleo
bh = água-forte
bi = litografia
bj = fotolitografia
bk = zincografia
bl = algrafia
bm = água-tinta
bn = água-tinta de açúcar
ca = água-forte com verniz mole
cb = gravura directa sobre metal
cc = gravura à maneira de “crayon”
cd = buril
ce = ponta-seca
cf = maneira negra
cg = monotipia
ch = serigrafia
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ci = gravura sobre aço
cj = obras gráficas processadas por computador
ck = fotocópia
uu = desconhecido
vv = misto
xx = não aplicável
zz = outro
$a/16-17
Indicação funcional
aa = desenho de arquitectura
ab = material de protecção
ac = etiquetas colantes
ad = cartaz
ae = postal
af = cartão de felicitações
ag = diagrama
ah = cartas de jogar
ai = ficha de visualização rápida
aj = ephemera
an = calendário
as = marcador de lugar
au = “santinho”
uu = desconhecido
vv = misto
xx = não aplicável
zz = outro
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CAMPO DE DADOS CODIFICADOS: ARTEFACTOS A TRÊS
DIMENSÕES E REALIA (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Dados codificados para artefactos tridimensionais e realia (Não
repetível)
$a/0-1 Indicação específica do tipo de material
aa = conjunto de estudo
ab = conjunto de laboratório e construção
ac = espécimes (biológicas, etc.)
ad = fauna
ae = flora
af = minerais
ag = lamelas de microscópio
ah = puzzles
ai = utensílios/ferramentas e equipamento
aj = armas
ak = recipientes
al = mobiliário
am = equipamento de transporte
an = têxteis
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ao = vestuário
ap = jogos e entretenhimento
aq = brinquedos
ar = bonecas
as = maquetas
at = modelos de fabrico (molde)
az = selos
ba = dioramas
bb = réplicas
bc = esculturas
bd = objectos de design
be = produção industrial
bf = máquinas
bg = moedas
bh = medalhas
bi = joalharia
bj = artefactos
uu = desconhecido
vv = misto
zz = outro
$a/2-7 Material
aa = terracota
ab = cera
ac = barro
ad = majólica
ae = porcelana
af = cerâmica
ag = gesso
ah = vidro
ba = madeira
ca = marfim
da = pedra
db = pedras preciosas
dc = mármore
dd = basalto
de = [obsoleto; quando usado, recodificar como da]
df = pórfiro
ea = papel
eb = cartão
fa = metais preciosos
fb = metal
fc = bronze
fd = cobre
ga = sintéticos
ha = têxtil
ia = plástico
uu = desconhecido
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vv = misto
zz = outro
Cor
a = uma cor, monocromo
b = preto e branco
c = policromático
d = colorido manualmente
u = desconhecido
v = misto
x = não aplicável
z = outro

CAMPO DE DADOS CODIFICADOS: MATERIAIS CARTOGRÁFICOS –
GERAL (Obrigatório para materiais cartográficos, Não repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Dados codificados para material cartográfico (geral) (Não repetível)
$a/0 Indicador de cor
a = uma cor
b = policromático
$a/1 Indicador de índice
a = índice ou lista de nomes inserido no próprio item
b = índice ou lista de nomes acompanhando o item, sob a forma de
brochura, panfleto, capa destacável, etc.
c = índice ou lista de nomes existente mas sem localização específica
y = sem índice ou lista de nomes
$a/2 Indicador do texto narrativo
a = texto no próprio item
b = texto acompanhando o item, sob a forma de brochura, panfleto,
capa destacável, etc.
y = sem texto narrativo
$a/3-6 Código de relevo
a = contornos ou curvas de nível
b = relevo contínuo em matiz sombreada
c = matizes hipsométricas - método das camadas
d = hachures
e = batimetria - profundidades determinadas por meio de sondagens
f = perfis
g = pontos cotados
h = outros métodos de representação a cores (p. ex. no estilo de
Imhof)
i = por meio de gravura ou ilustração
j = modelos terrestres (blocos diagramas, p. ex. no estilo de Lobeck,
Raisz, Fenneman)
k = batimetria - isolinhas (curvas batimétricas)
x = não aplicável
z = outros métodos de representação do relevo
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$a/7-8 Projecção cartográfica
Projecções azimutais:
aa = Aitoff
ab = gnomónica
ac = azimutal de Lambert, com a mesma área
ad = ortográfica
ae = azimutal equidistante
af = estereográfica
ag = azimutal equivalente
au = azimutal, de tipo específico desconhecido
az = azimutal, de qualquer outro tipo específico conhecido
Projecções cilíndricas:
ba = Gall
bb = homolográfica de Goode
bc = cilíndrica de Lambert com a mesma área
bd = Mercator
be = Miller
bf = Mollweide
bg = sinusoidal
bh = transversa de Mercator
bi = Gauss
bj = Plate Carrée
bk = de Cassini
bl = Laborde
bm = oblíqua de Mercator
bu = cilíndrica, de tipo específico desconhecido
bz = cilíndrica, de qualquer outro tipo específico conhecido
Projecções cónicas:
ca = de Albers com a mesma área
cb = Bonne
cc = cónica conforme de Lambert
cd = cónica (simples)
ce = bipolar de Miller, cónica conforme oblíqua
cf = De Lisle
cg = projecção do Mapa Internacional do Mundo
ch = cónica conforme de Tissot
cp = policónica
cu = cónica, de tipo específico desconhecido
cz = cónica, de qualquer outro tipo específico conhecido
Outras projecções:
da = armadillo
db = borboleta
dc = Eckert
dd = homolosina de Goode
de = bipolar de Miller
df = Van der Grinten
dg = dimaxiónica
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dh = cordiforme
di = poliédrica
uu = tipo de projecção desconhecido
xx = não aplicável
zz = outros tipos conhecidos
$a/9-12
Meridiano de origem
aa = Greenwich, Reino Unido (Meridiano internacional de origem,
ou principal)
ab = Amesterdão, Holanda (Países Baixos)
ac = Atenas, Grécia
ad = Batávia (Jacarta), Indonésia
ae = Berna, Suíça
af = Bogotá, Colômbia
ag = Bombaim, Índia
ah = Bruxelas, Bélgica
ai = Cádis, Espanha
aj = Cidade do Cabo, África do Sul
ak = Caracas, Venezuela
al = Copenhaga, Dinamarca
am = Cordova, Argentina
an = Ferro, Ilhas Canárias
ao = Helsínquia, Finlândia
ap = Istambul, Turquia
aq = Julianehaab, Gronelândia
ar = Lisboa, Portugal
as = Londres, Reino Unido
at = Madrasta, Índia
ba = Madrid, Espanha
bb = Cidade do México, México
bc = Moscovo, Rússia
bd = Munique, Alemanha
be = Nápoles, Itália
bf = Oslo (Christiania), Noruega
bg = Paris, França
bh = Pequim, República Popular da China
bi = Filadélfia, EUA
bj = Pulkovo (São Petersburgo), Rússia
bk = Rio de Janeiro, Brasil
bl = Roma, Itália
bm = Santiago, Chile
bn = Estocolmo, Suécia
bo = Sydney, Austrália
bp = Tirana, Albânia
bq = Tóquio, Japão
br = Washington, DC, EUA
uu = desconhecido
zz = outro
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CAMPO DE DADOS CODIFICADOS: MATERIAIS CARTOGRÁFICOS ATRIBUTOS FÍSICOS (Não repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Dados codificados para materiais cartográficos: características físicas
(gerais) (Não repetível)
$a/0 Dimensões físicas
a = bidimensional
b = tridimensional
$a/1-2 Imagem cartográfica primária
a = manualmente e por meio de restituição
b = fotograficamente
c = por meio de computador
d = por técnicas de detecção remota activa
e = por técnicas de detecção remota passiva
$a/3-4 Suporte físico
Meios não fotográficos:
aa = papel
ab = madeira
ac = pedra
ad = metal
ae = material sintético (por ex. plástico, vinil)
af = pele (por ex. pergaminho, velino)
ag = têxtil incluindo fibras têxteis fabricadas pelo homem (por ex.
seda, algodão, nylon)
ah = armazenamento magnético - compatível com computador
ai = armazenamento magnético - não compatível computador
aj = papel transparente para cópia (por ex. papel vegetal)
ak = cartão, cartolina
ap = gesso
au = desconhecido
az = outros meios não fotográficos
Meios fotográficos:
ba = base flexível transparente ou opaca, positivo
bb = base flexível transparente ou opaca, negativo
bc = base não flexível transparente ou opaca, positivo
bd = base não flexível transparente ou opaca, negativo
bz = outros meios fotográficos
$a/5 Técnica de criação
a = manuscrito
b = impresso
c = fotocópia
d = microfotografia
u = desconhecido
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y = o item cartográfico não é um produto final apresentando-se num
suporte de pré-produção, como os especificados nas posições dos
caracteres 3-4, meio físico
z = outro
$a/6 Forma de reprodução
a = manual
b = impresso
c = fotográfico
d = transferência por impressora de traços (por exemplo xerox,
impressão heliográfica, ozalide)
y = nenhum tipo de reprodução
$a/7 Rectificação geodésica
a = sem rectificação
b = rectificado mas sem sistema de rede
c = rectificado com sistema de rede
x = não aplicável
$a/8 Forma material da publicação
a = individualizada
b = em partes (publicada em série; publicada em seriado; publicada
em secções)
c = atlas (incluindo atlas publicados em folhas móveis actualizadas)
d = como um suplemento separado de um jornal, monografia, etc.)
e = encadernado em jornal, monografia, etc.
z = outro
$b
Dados codificados relativos à fotografia aérea e detecção remota:
características físicas (Não repetível)
$b/0 Altitude do sensor
a = terrestre
b = aérea
c = espacial
$b/1 Posição do sensor
a = oblíqua inferior
b = oblíqua superior
c = vertical
$b/2-3 Bandas espectrais
01 até 99 = número de bandas
xx = não aplicável
$b/4 Qualidade da imagem
a = fraca
b = satisfatória
c = boa
d = muito boa
$b/5 Nebulosidade
1 = 1/8 coberto (cobertura nebulosa)
2 = 2/8 coberto (cobertura nebulosa)
3 = 3/8 coberto (cobertura nebulosa)
4 = 4/8 coberto (cobertura nebulosa)
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5 = 5/8 coberto (cobertura nebulosa)
6 = 6/8 coberto (cobertura nebulosa)
7 = 7/8 coberto (cobertura nebulosa)
8 = completamente coberto por nuvens
$b/6-7 Valor médio da resolução espacial
$b/6 Valores médios para a resolução espacial
- = inferior a 1 centímetro
1-9 = valor numérico
+ = superior a 9 quilómetros
x = não aplicável
$b/7 Códigos de unidade do sistema métrico
c = centímetros
i = decímetros
m = metros
d = decâmetros
h = hectómetros
k = quilómetros
x = não aplicável
122 CAMPO DE DADOS CODIFICADOS: PERÍODO CRONOLÓGICO DO
CONTEÚDO DO ITEM (Repetível)
Indicador 1: indicador do número de datas
0
item com uma só data
1
várias datas individuais
2
conjunto de datas
Indicador 2: branco (não definido)
Subcampos:
$a
Período de tempo, 9999 A.C. até ao presente. Repetível.
$a/0 Identificador de era (Obrigatório)
c = data posicionada antes do ano 1 do calendário Gregoriano, i.é,
A.C.
d = data posicionada depois do ano 1 do calendário Gregoriano, i.é,
D.C.
$a/1-4 Ano (Obrigatório)
$a/5-6 Mês
$a/7-8 Dia
$a/9-10
Hora
123

CAMPO DE DADOS CODIFICADOS: MATERIAIS CARTOGRÁFICOS ESCALA E COORDENADAS (Obrigatório para materiais cartográficos.
Repetível)
Indicador 1: tipo de escala
0
Escala indeterminada
1
Escala única
2
Escalas múltiplas
3
Séries de escalas
4
Escala aproximada
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Indicador 2: branco (não definido)
Subcampos:
$a
Tipo de escala (Obrigatório, Não repetível)
a = escala linear
b = escala angular
z = outros tipos de escala (p. ex., escala de tempos, escala de
estatísticas quantitativas)
$b
Escala horizontal linear de razão constante (Repetível)
$c
Escala vertical linear de razão constante (Repetível)
$d
Coordenadas - longitude mais ocidental (Não repetível)
$e
Coordenadas - longitude mais oriental (Não repetível)
$f
Coordenadas - latitude mais setentrional (Não repetível)
$g
Coordenadas - latitude mais meridional (Não repetível)
$d a $g/0
Hemisfério (código de um caracter alfabético)
w = oeste
e = este
n = norte
s = sul
$d a $g/1-3
Grau (3 caracteres numéricos, justificados à direita e
preenchidos com zeros quando necessário)
$d a $g/4-5
Minuto (2 caracteres numéricos, justificados à direita e
preenchidos com zeros quando necessário)
$d a$g/6-7
Segundo (2 caracteres numéricos, justificados à direita e
preenchidos com zeros quando necessário)
$h
Escala angular (Repetível)
$i
Declinação - limite setentrional (8 caracteres. Não repetível)
$j
Declinação - limite meridional (8 caracteres. Não repetível)
$i a $j/0
Hemisfério
+ = hemisfério celeste setentrional
- = hemisfério celeste meridional
$i a $j/1-3 Grau (3 caracteres numéricos, justificados à direita e preenchidos
com zeros quando necessário)
$i a $j/4-5 Minuto (2 caracteres numéricos, justificados à direita e
preenchidos com zeros quando necessário)
$i a$j/6-7 Segundo (2 caracteres numéricos, justificados à direita e
preenchidos com zeros quando necessário)
$k
Ascensão recta - limites orientais (6 caracteres. Não repetível)
$m
Ascensão recta - limites ocidentais (6 caracteres. Não repetível)
$k a $m/0-1 Hora (2 caracteres numéricos, justificados à direita e
preenchidos com zeros quando necessário)
$k a $m/2-3 Minuto (2 caracteres numéricos, justificados à direita e
preenchidos com zeros quando necessário)
$k a$m/4-5 Segundo (2 caracteres numéricos, justificados à direita e
preenchidos com zeros quando necessário)
$n
Equinócio (Não repetível)
$o
Época (Não repetível)
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$p

Planeta ao qual o campo se aplica (Obrigatório, excepto para
materiais cartográficos relativos à Terra e cartas celestes. Não
repetível.)
$p/0-1 Planeta
ea
Terra
ju
Júpiter
ma
Marte
me
Mercúrio
ne
Neptuno
pl
Plutão
sa
Saturno
ur
Urano
ve
Vénus
zz
Outro
$p/2 Satélite
s O corpo celeste cujas coordenadas são registadas nos subcampos
$d-$g é um satélite do planeta codificado nas posições 0-1
y Não aplicável: o corpo celeste cujas coordenadas são registadas
nos subcampos $d-$g é um planeta, conforme a codificação das
posições 0-1.
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CAMPO DE DADOS CODIFICADOS: MATERIAIS CARTOGRÁFICOS INDICAÇÃO ESPECÍFICA DO TIPO DE MATERIAL (Não repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Natureza da imagem (Não repetível)
a = imagem não fotográfica
b = imagem fotográfica
c = imagem de detecção remota
$b
Forma do item cartográfico (Repetível)
a = atlas
b = diagrama
c = globo
d = carta, mapa
e = modelo
f = perfil (corte ou secção vertical)
g = imagem de detecção remota
h = secção
i = vista
j = plano, planta
z = outro
$c
Apresentação técnica da imagem fotográfica e não fotográfica
(Repetível)
aa = anáglifo
ab = polarizado
ac = planimétrico
ad = carta ou mapa, diagrama
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ae = carta ou mapa de fluxos, ou cartograma em banda
af = carta ou mapa, de distribuição por pontos
ag = cartograma
ah = coropleto
ai = corocromático
aj = densimétrico
ak = isopleto
am = anamórfico
an = carta, ou mapa, pictórico
ao = modelo espacial representado numa superfície a duas
dimensões
ap = carta ou mapa, mental ou cognitivo
aq = vistas com representação do horizonte (incluem vistas
panorâmicas e vistas de olho de pássaro)
ar = vistas sem representação do horizonte (incluem vistas
panorâmicas e vistas de olho de pássaro)
as = carta, ou mapa, de vistas (visualização)
da = picto-mapas (ortofotocartas, ou ortofotomapas)
db = carta ou mapa, pontos aleatórios
dc = carta ou mapa, de trama ou rede (com representação no ecrã)
dd = carta ou mapa, sem trama ou rede (sem representação no ecrã)
$d
Posição da plataforma para obtenção de imagem fotográfica ou de
detecção remota (Repetível)
a = terrestre
b = aérea
c = espacial
$e
Categoria dos satélites utilizados na obtenção de imagens de
teledetecção (Repetível)
a = meteorológicos
b = de recursos naturais, ou de observação da terra
c = de observação espacial
$f
Nome dos satélites utilizados na obtenção de imagens de detecção
remota (Repetível)
Meteorológicos:
aa = Tiros
ab = ATS
ac = NOAA
ad = Nimbus
ae = METEOSAT
De recursos naturais ou de observação da terra:
ga = ERTS
gb = Landsat I
gc = Landsat II
gd = Landsat III
ge = Seasat
gf = Skylab
gg = Spacelab
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De observação espacial:
ma = Explorer I
mb = Explorer II
$g
Técnica de registo de imagens de detecção remota (Repetível)
Emissão de luz:
aa = registo vídeo
ab = fotografia de falsa cor
ac = fotografia multiespectral
ad = Digitalização de imagem multiespectral
av = combinação de várias técnicas de emissão de luz
Digitalização térmica por infravermelhos:
da = digitalização linear por infravermelhos
dv =
combinação de várias técnicas de digitalização por
infravermelhos
Emissão de microondas:
ga = SLAR (Sidelooking Airborne Radar - Radar Aerotransportado
com Banda Lateral)
gb = SAR (Synthetic Aperture Radar - Radar de Abertura Sintética)
gc = mapeamento por microondas passivas
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CAMPO DE DADOS CODIFICADOS: REGISTOS SONOROS E MÚSICA
(Não repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Apresentação da partitura musical (Não repetível)
$a/0 Tipo de partitura
a = partitura
b = partitura (miniatura ou de estudo)
c = partitura vocal, acompanhamento reduzido para instrumento de
tecla
d = partitura das vozes, partitura coral, sem acompanhamento
instrumental
e = partitura em redução, partitura de ensaio, partitura guia
f = partitura gráfica
g = partitura reduzida
h = Tablatura
i = livro de coro
j = partitura para vozes e contínuo
k = pseudo-partitura
l = parte solista
m = formatos múltiplos
n = partitura que contém apenas grupos homogéneos de instrumentos
da orquestra.
o = resumo de partitura com texto e cifras
p = partitura de mesa
u = desconhecido
x = não aplicável
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z = outro
Indicador de partes
a = existência de partes (instrumentais e vocais)
b = partes instrumentais
c = partes vocais
u = desconhecido
x = não aplicável (incluindo composições para um único instrumento
ou voz)
y = sem partes
Indicador de texto literário (representações não musicais) (Não
repetível)
a = poesia
b = drama
c = ficção (novela, contos, etc.)
d = história
e = conferências, discursos
f = instruções (como fazer...)
g = sons
h = autobiografia
i = biografia
j = estudos
k = relatórios
l = memórias
m = ensaios
n = entrevistas
o = textos publicitários
p = instrução (línguas)
q = actas de conferências
r = comédia
s = contos populares
t = textos sagrados
z = outros tipos de texto literário
Apresentação múltipla da música (Não repetível)
a = partitura
b = partitura (miniatura ou de estudo)
c = partitura vocal, acompanhamento reduzido para tecla
d = partitura das vozes, partitura coral, sem acompanhamento
instrumental
e = partitura em redução, partitura de ensaio, partitura guia
f = partitura gráfica
g = partitura reduzida
h = tablatura
i = livro de coro
j = partitura para vozes e contínuo
k = pseudo-partitura
l = parte solista
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n = partitura que contém apenas grupos homogéneos de instrumentos
da orquestra.
o = resumo de partitura com texto e cifras
p = partitura de mesa
u = desconhecido
x = não aplicável
z = outro
# = não utilizado
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CAMPO DE DADOS CODIFICADOS: REGISTOS SONOROS ATRIBUTOS FÍSICOS (Não repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Dados codificados do registo sonoro (Geral) (Não repetível)
$a/0 Forma de apresentação
a = disco
b = fita (bobine aberta)
c = fita (cassete)
d = fita (cartucho)
e = gravação em fio de aço
f = cilindro
g = rolo (piano ou orgão)
h = filme (som de filme)
z = outro
$a/1 Velocidade
u = desconhecida
x = não aplicável
z = outro (p. ex. velocidade não normalizada para microsulcos antes
de 1906)
Discos:
a = 16 2/3 rpm
b = 33 1/3 rpm
c = 45 rpm
d = 78 rpm
e = 8 rpm
g = 1.4 m. p/s (disco compacto)
Cilindros:
h = 1 pol. p/s. (120 rpm)
i = 160 rpm
Fitas:
k = 1 7/8 pol. p/s.
l = 15/16 pol. p/s.
m = 3 3/4 pol. p/s.
n = 7 1/2 pol. p/s
o = 15 pol. p/s.
p = 30 pol. p/s.
q = 8/10 pol. p/s.
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r = 4/10 pol. p/s.
Tipo de som
a = mono
b = estereofónico
c = quadrifónico
u = desconhecido
z = outro
Largura do sulco
a = largo / normalizado
b = micro-sulcos / fino
u = desconhecido
x = não aplicável
z = outro
Dimensões (Registos de som)
a = 3 pol.
b = 5 pol.
c = 7 pol.
d = 10 pol.
e = 12 pol.
f = 16 pol.
g = 14 pol.
h = 4 3/4 pol. (disco compacto)
j = 3 7/8 x 2 1/2 pol. (cassete)
o = 5 1/4 x 3 7/8 pol. (cartucho)
s = 2 3/4 x 4 pol. (cilindro)
u = desconhecido
x = não aplicável
z = outro
Largura da fita
a = 1/4 pol.
b = 1/2 pol.
c = 1 pol.
d = 1/8 pol.
e = 2 pol.
f = 1/3 pol. (8 mm)
u = desconhecido
x = o registo não é em fita
z = outro
Configuração da fita
a = pista inteira
b = meia pista
c = um quarto de pista
d = oito pistas
e = doze pistas
f = dezasseis pistas
g = vinte e quatro pistas
h = seis pistas
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u = desconhecido
x = o registo não é em fita
z = outro
$a/7-12
Material textual acompanhante
a = discografia
b = bibliografia
c = índice temático
d = libreto ou texto
e = biografia do compositor
f = biografia do executante ou história do agrupamento
g = informação técnica ou histórica sobre os instrumentos
h = informação técnica sobre a música
i = informação histórica acerca da música
j = outra informação histórica
k = informação etnológica
l = biografia do autor do arranjo ou da transcrição
r = material de instrução
s = partitura
z = outro material textual acompanhante
$a/13 Técnica de gravação
a = acústica
b = electrónica
c = digital
u = desconhecida
z = outra
$a/14 Características especiais de reprodução
a = NAB normalizado
b = CCIR/IEC normalizado
c = DBX
d = digital (disco compacto)
e = Dolby-A
f = Dolby-B
g = Dolby-C
h = CX
x = não aplicável
u = desconhecido
z = outro
$b
Dados codificados do registo sonoro (Pormenor) 3 caracteres (Não
repetível)
$b/0 Tipo de disco, cilindro ou fita
a = gravação directa (único, gravado no momento)
b = produção em massa (a maior parte dos discos ou fitas
comerciais)
c = fita original
d = duplicação da fita original
e = disco original (negativo)
f = disco original (positivo)
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g = molde (negativo)
h = prensagem de teste
u = desconhecido
x = não aplicável
z = outro
$b/1 Tipo de material
u = desconhecido
x = não aplicável
z = outro
Discos:
a = lacado (p. ex. acetato)
b = metal (p. ex. alumínio)
c = folhas de laca prensada (produzido em massa)
d = plástico prensado (produzido em massa)
e = metal e plástico (disco compacto)
Cilindros:
g = cera (instantâneo)
h = plástico (produzido em massa)
Fitas:
i = papel reforçado
j = acetato
k = pvc
l = poliester
$b/2 Tipo de corte:
a = corte lateral ou combinado
b = corte vertical (altos ou baixos)
u = desconhecido
x = não aplicável
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CAMPO DE DADOS CODIFICADOS: DURAÇÃO DOS REGISTOS
SONOROS E MÚSICA IMPRESSA (Não repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Duração (Repetível)
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CAMPO DE DADOS CODIFICADO: FORMA DA OBRA MUSICAL E
TONALIDADE OU MODO (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
Os códigos para $a e $d estão listados no final do campo, na versão
impressa da 3ª ed.
$a
Forma da obra musical (Repetível)
$b
Conjuntos instrumentais ou vocais [Obsoleto]
$c
Instrumentos ou vozes solistas [Obsoleto]
$d
Tonalidade ou modo da obra musical (Não repetível)
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CAMPO DE DADOS CODIFICADOS: MICROFORMAS - ATRIBUTOS
FÍSICOS (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Dados codificados da microforma - atributos físicos (Não repetível)
$a/0 Indicação específica do tipo de material
a = cartão janela
b = cartucho de microforma
c = cassete de microfilme
d = bobine de microfilme
e = microficha
f = cassete de microficha
g = micro opaco
h = microfilme
u = desconhecido
z = outro
$a/1 Polaridade
a = positivo
b = negativo
d = polaridade mista
u = desconhecido
$a/2 Dimensões
a = 8 mm (microfilme)
d = 16 mm (microfilme)
f = 35 mm (microfilme)
g = 70 mm (microfilme)
h = 105 mm (microfilme)
l = 3x5 pol. (8x13 cm) (microficha ou micro opaco)
m = 4x6 pol. (11x15 cm) (microficha ou micro opaco)
o = 6x9 pol. (16x23 cm) (microficha ou micro opaco)
p = 3 1/4x7 3/8 pol. (9x19 cm) cartão janela
u = desconhecido
z = outro
$a/3 Redução proporcional
a = pequena redução
b = normal (16x - 30x)
c = grande (31x - 60x)
d = muito grande (61x - 90x)
e = ultra redução (91x -)
u = desconhecida
v = várias
$a/4-6 Redução proporcional específica
$a/7 Cor
a = monocromático
b = cor
u = desconhecido
v = várias

38/78

UNIMARC Formato Bibliográfico

Versão abreviada da edição de 2008

z = outro
Emulsão da película
a = sais de prata
b = diazo
c = vesicular
u = desconhecida
v = emulsão mista
x = não aplicável
z = outro
$a/9 Geração
a = primeira geração (matriz)
b = matriz para impressão
c = cópia de serviço
u = desconhecida
v = gerações mistas
$a/10 Base da película
a = base de segurança, não determinada
b = não é base de segurança (p. ex. nitrato)
c = base de segurança, acetato, não determinada
d = base de segurança, diacetato
e = base de segurança, poliéster
f = base de segurança, mista, película com base de segurança mista
unida, sem película de nitrato
g = base de segurança, triacetato
u = desconhecida
x = não aplicável
$a/8
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CAMPO DE DADOS CODIFICADOS: MATERIAIS CARTOGRÁFICOS GEODESIA, REDES E MEDIDAS VERTICAIS (Não repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Esferóide (Repetível)
$b
Datum horizontal (Repetível)
$c
Rede e sistema de referência (Repetível)
$d
Justaposição e sistema de referência (Repetível)
$e
Rede e sistema de referência secundários (Repetível)
$f
Datum vertical (Repetível)
$g
Unidade de medida para as altitudes (Repetível)
$h
Intervalo entre as curvas de nível (Repetível)
$i
Intervalo entre as curvas de nível intermédias (Repetível)
$j
Unidade de medida de batimetria (Repetível)
$k
Intervalo batimétrico (Repetível)
$l
Intervalo batimétrico secundário (ou suplementar) (Repetível)
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CAMPOS DE DADOS CODIFICADOS : RECURSOS ELECTRÓNICOS
(Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
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Dados codificados para recursos electrónicos (Não repetível)
Tipo de recurso electrónico
a = numérico
b = programas de computador
c = figurativo
d = texto
e = dados bibliográficos
f = fonte
g= jogo
h= som
i= multimedia interactivo
j= serviço ou sistema em linha
u = desconhecido
v = combinação
z = outro
Indicação específica do tipo de material
a = cartucho de fita magnética
b = cartucho com circuito integrado
c = disco óptico em cartucho
f = cassete
h = banda magnética
j = disquete
m = CD-ROM regravável (magnético-óptico)
o = CD-ROM
r = sistemas em linha
u = desconhecido
z = outro
Cor
a = monocromático
b = preto e branco
c = policromático
g = escala de cinzentos
m = misto
n = não aplicável
u = desconhecido
z = outro
Dimensões
a = 3 ½ polegadas
e = 12 polegadas
g = 4 ¾ polegadas ou 12 cm
i = 1 1/8 x 2 3/8 polegadas
j = 3 7/8 x 2 ½ polegadas
n = não aplicável
o = 5 ¼ polegadas
u = desconhecido
v = 8 polegadas
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z = outro
Som
# = sem som
a = sonoro
u = desconhecido
Profundidade de bit
001 – 999 = nível de cor exacto
mmm = múltiplo (mais que um tipo de imagem)
nnn = não aplicável
--- = desconhecido
Número de formatos de ficheiros
a = Ficheiro com formato único
m = Ficheiro com múltiplos formatos
u = Desconhecido
Processos de controlo de qualidade
a = Inexistente
n = Não aplicável
p = Existente
u = Desconhecido
Antecedente / Fonte
a = Ficheiro reproduzido a partir do original
b = Ficheiro reproduzido a partir da microforma
c = Ficheiro reproduzido a partir do recurso electrónico
d = Ficheiro reproduzido de uma fonte intermédia que não
microforma
m = misto
n = não aplicável
u = desconhecido
Nível de compressão
a = sem compressão
b = compressão sem perda de qualidade
d = compressão com perda de qualidade
m = misto
u = desconhecido
Qualidade de reformatação
a = Acesso
n = Não aplicável
p = Preservação
r = Substituição
u = desconhecido

CAMPO DE DADOS CODIFICADOS - MONOGRAFIAS ANTIGAS –
GERAL (Não repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Dados codificados para monografias antigas – geral (Não repetível)
$a /0-3 Códigos de ilustração – livro
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a =
ilustrações (usado para ilustrações cujo tipo não vem
referenciado na lista que se segue, ou quando os tipos de ilustração
não foram codificados de forma mais específica)
b = iluminuras
c = letra ornamentada
d = miniatura
e = rubricas (i.é., cabeçalho, etc. em inscrição com sinalética
especial)
f = vinheta (i.é, letras capitais ornamentadas etc. ou em espaço em
branco)
g = frontispício
h = retrato
i =
vistas (i.é, vistas perspectivadas de cidades, etc. com
identificação de características importantes)
j = mapas
k = cartas (i.é, cartas náuticas)
l = plantas
m = música
n = brasões
o = árvores genealógicas
y = sem ilustrações
z = outros
# = posição não necessária
$a /4-7 Códigos de ilustração - Gravuras de página inteira
a = ilustrações
g = frontispício
h = retratos
i = vistas
j = mapas
k = cartas (i. é cartas náuticas)
l = plantas
m = música
n = brasões
o = árvores genealógicas
y = sem ilustrações
z = outro
# = posição não necessária
$a/8 Código de ilustração - Técnica
a = xilogravura
b = litografia
c = água-forte
d = água-tinta
e = buril
u = desconhecida
v = mista
z = outra
# = posição não necessária

42/78

UNIMARC Formato Bibliográfico

Versão abreviada da edição de 2008

$a/9-16
Códigos da forma de conteúdo
aa = Obra religiosa
ab = catecismo
ac = literatura
ad = sermão
ae = livros de cerimónias religiosas
ba = obras de carácter científico
bb = debates, dissertações, teses.
ca = obras relativas a regras sociais
da = obras de carácter legislativo
db = obras de carácter político
ea = ephemera
fa = obras de referência
fb = catálogo de biblioteca
fc = bibliografia
fd = calendário
fe = índice
ff = dicionário
fg = enciclopédia
ga = obras de carácter histórico
ha = tratados de polémica
ia = obras de carácter discursivo
ja = obras de carácter comemorativo
ka = obras de ensino em geral
kb = manual
kc = livros de texto
la = obra de listagem de registos
ma = obras com carácter recreativo
na = versão de uma obra
zz = outros
## = posição não necessária
$a/17-18
Código de Literatura
aa = poesia
ab = romanceiro, i. é gesta, romance pastoril
ca = drama
da = libreto
ea = ficção
eb = romance
ec = novela
ed = fábula
ef = conto de fadas
eg = alegoria
eh = lenda
ei = parábola
ej = conto
fa = ensaio, folhetim
ga = humor, sátira
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ha = cartas
ia = miscelâneas
ja = máxima, aforismo, provérbio, anedota
ka = literatura juvenil
la = outros (utilizado para crónica, memória, diário, biografia,
hagiografia, relação de viagem, erótica, literatura mística, etc. Se for
necessária uma designação específica utilizam-se os códigos que
seguem.
lb = crónica
lc = memória
ld = diário
le = biografia
lf = hagiografia
lg = relação de viagem
lh = erótica
li = literatura mística
ma = oratória, discursos
yy = texto não literário
zz = formas múltiplas ou outras formas literárias
Código de biografia
a = autobiografia (usa-se para memória e confissão)
b = biografia individual
c = biografia colectiva
d = contém informação biográfica
y = não biográfico
z = formas múltiplas ou outras formas biográficas
Material de suporte - Livro
a = papel no sentido geral
b = papel manufacturado
c = papel de arroz
d = papel de polpa de madeira
e = pergaminho, velino
z = outros
Material de suporte - Gravuras
a = papel no sentido geral
b = papel manufacturado
c = papel de arroz
d = papel de polpa de madeira
e = pergaminho, velino
z = outros
# = posição não necessária
Código de marca de água
0 = papel sem marca de água
1 = papel com marca de água
Código de marca de impressor
0 = sem marca de impressor
1 = com marca de impressor
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$a/24 Código de marca de editor
0 = sem marca de editor
1 = com marca de editor
$a/25 Código de elementos decorativos
0 = sem elementos decorativos
1 = com elementos decorativos
$a/26-27
Não atribuído
141

CAMPO
DE
DADOS
CODIFICADOS
–
CARACTERÍSTICAS
ESPECÍFICAS DO EXEMPLAR (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Dados codificados – Atributos específicos do exemplar (Não
repetível)
$a/0-2 Código de material de encadernação – geral
a = pergaminho, velino
b = couro
c = madeira
d = tecido
e = sintéticos
f = cartão
g = papel
h = não encadernado
u = desconhecido
z = outro
# = informação não necessária
$a/3 Código de tipos de encadernação
a = original, i. é primária
b = não original, i. é reencadernada
c = moderna
d = restaurada, facsimile
e = restaurada, imitação
f = obra encadernada com outra (usar para encadernações de editor,
distribuidor e/ou possuidor)
h = em folhas, não encadernada
j = facsimile
k = original restaurada
l = não original restaurada
u = desconhecido
z = outro
# = informação não necessária
$a/4 Código ‘encadernado com’
0 = item sózinho
1 = item encadernado com outro(s)
$a/5 Código de Estado de Preservação – Encadernação - Geral
a = excelente
b = boa
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c = gasta (pelo tempo, por um uso intensivo ou prolongado, etc.)
d = danificada (por causas físicas e/ou mecânicas, químicas ou
biológicas)
e = lombada partida
f = em falta
g = restaurada
u = desconhecido
z = outro
# = informação não necessária
$a/6-7 Código de Estado de Preservação – Corpo do exemplar - Geral
a = excelente
b = bom
c = gasto (pelo tempo, por um uso intensivo ou prolongado, etc.)
d = danificado (por causas físicas e/ou mecânicas, químicas ou
biológicas)
e = incompleto (com folha(s) em falta)
g = restaurado
u = desconhecido
z = outro
# = informação não necessária
$b
Características específicas da encadernação (Não repetível)
$b/0-1 Material principal de encadernação
Peles/Couros:
aa = Pergaminho
ab = Velino
ac = Vitela
ad = Carneira
ae = Basil, Basan, Bazan (carneira macia de qualidade média)
af = Carneira macia
ag = Pele de cabra
ah = Marroquim
ai = Niger (pele de cabra da Nigéria)
aj = Camurça
al = Pele de porco
am = Couro tratado com alúmen, couro branco, couro húngaro
an = Chagrin
ao = Pele de cavalo ou burro, etc
ap = peixes e animais marinhos; raia, tubarão, foca, etc.
aq = Pele de cobra
ar = Peles de outros animais
as = Couros e peles de animais não identificados
Outros materiais de animais:
bi = marfim
bm = madrepérola, nácar
bt = concha de tartaruga
bz = outros materiais de conchas de animais, presas (dentes), etc.
Papel e produtos similares:

46/78

UNIMARC Formato Bibliográfico

Versão abreviada da edição de 2008

ca = cartão, cartolina
cb = papel
cc = papel marmoreado
cd = papel mâché
Outros materiais naturais:
da = tecido
db = entretela
dc = algodão, chita
dd = tela
de = linho
df = moiré
dg = seda
dh = seda moiré
dj = cetim
dl = veludo
dm = outros tecidos feitos de materiais naturais
dw = madeira
Materiais artificiais:
ep = capas em plástico
es = fibras sintéticas
Metais:
fb = latão, bronze
fg = ouro
fs = prata
tt = misto
uu = desconhecido
xx = não aplicável
zz = Outros materiais de encadernação
$b/2-3 Materiais secundários de encadernação
$b/4 Decoração da encadernação
# = Informação não disponível
a = Ferros dourados
b = Ferros prateados
c = Ferros secos
u = Desconhecido
x = Não aplicável
z = Outro
$b/5 Motivos da decoração
# = Informação não disponível
a = Geométricos
b = Antropomórficos
c = Florais
d = Animalistas
e = Brasões
f = Monogramas
g = Misto
u = Desconhecido
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x = Não aplicável
z = Outro
$b/6 Elementos da encadernação
# = Informação não disponível
a = Cavilhas ou atilhos
b = Fivelas
c = Fechos
d = Brochos
e = Metais decorativos
f = Contra-fortes
u = Desconhecido
x = Não aplicável
z = Outro
$b/7 Pastas
# = Informação não disponível
a = Madeira
b = Papel
c = Cartão
u = Desconhecido
x = Não aplicável
z = Outro
$c
Data (Não repetível)
# = Informação não disponível
a = Anterior ao séc. X
b = Séc. X-XIV
c = Séc. XV
d = Séc. XVI
e = Séc. XVII
f = Séc. XVIII
g = Séc. XIX
h = Séc. XX
i = Séc. XXI
u = Desconhecido
z = Outro
$d
Código do Estado de Preservação da Encadernação – Específico (Não
repetível)
$d/0-2 Código do estado de preservação da encadernação - específico
a = danos químicos
b = acidificação
c = foxing (manchas acastanhadas)
d = danos biológicos
e = orifícios causados por larvas
f = danos causados por roedores
g = bolor
h = danos físicos e/ou mecânicos
i = manchas de água
j = danos causados por fogo
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k = deformação
l = folha(s) arrancadas(s)
u = desconhecido
# = informação não necessária
$e
Características Específicas do Corpo do Exemplar (Não repetível)
$e/0-2 Códigos de ilustração manual
a = ilustrações
c = iluminuras
d = desenhos ornamentais a lápis ou caneta
e = ilustrações feitas a pincel
u = desconhecido
# = informação não necessária
$e/3-5 Códigos de marcas em livros
a = exemplar anotado
b = comentários, notas à margem
c = manunculae
d = notas de proveniência
e = ex libris
f = cotas antigas
g = indicações de data feitas à mão
h = esboços ou desenhos não ornamentais
u = desconhecido
# = informação não necessária
$f
Código do estado de preservação do corpo do exemplar – Específico
(Não repetível)
$f/0-2 Código do estado de preservação do corpo de um exemplar –
específico
a = danos químicos
b = acidificação
c = foxing (Manchas acastanhadas)
d = danos biológicos (usar para tipos de danos biológicos que não
estejam cobertos pelos códigos que se seguem, ou quando os tipos de
danos biológicos não estejam a ser codificados de forma específica)
e = orifícios causados por larvas
f = danos causados por roedores
g = bolor
h = danos físicos e/ou mecânicos (usar para tipos de danos físicos
e/ou mecânicos que não estejam cobertos pelos códigos que se
seguem, ou quando os tipos de danos físicos e/ou mecânicos não
estejam a ser codificados de forma específica)
i = manchas de água
j = danos causados por fogo
k = deformação
l = folha(s) arrancadas(s)
u = desconhecido
# = informação não necessária
$5
Instituição e exemplar a que o campo se aplica (Não repetível)
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145

CAMPO DE DADOS CODIFICADOS: MEIO DE EXECUÇÃO (Repetível)
Indicador 1: Indicador de arranjo
0
composição original
1
arranjo
Indicador 2: Indicador de meio de execução alternativo
#
não aplicável
1
meio de execução alternativo
Subcampos:
$a
Tipo de meio de execução (Não repetível)
a = música vocal a capella
b = música instrumental
c = música vocal-instrumental
d = música electroacústica
e = música electroacústica mista
u = não definido, variável
$b
Instrumento/voz, maestro, outro executante ou dispositivo
(Repetível)
Usar as abreviaturas da lista de códigos A/1-9, A/12-13, da 3ª edição
impressa. Para sufixos usar os códigos constantes da lista de códigos
B-C.
$c
Tipo de conjunto (Repetível)
Usar as abreviaturas da lista de códigos A/10-11, da 3ª edição
impressa. Para sufixos usar os códigos constantes da lista de códigos
B-C.
$d
Um grupo dentro de um conjunto maior (Repetível)
Usar as abreviaturas da lista de códigos A/10-11, da 3ª edição
impressa. Para sufixos usar os códigos constantes da lista de códigos
B-C.
$e
Número de partes (Repetível)
Para sufixos usar a lista de códigos D da 3ª edição impressa.
$f
Número de executantes (Repetível)
Para sufixos usar a lista de códigos D da 3ª edição impressa.

2--

BLOCO DE INFORMAÇÃO DESCRITIVA

200

TÍTULO E MENÇÃO DE RESPONSABILIDADE (Obrigatório. Não
repetível)
Indicador 1: Indicador de título significativo
0
Título não-significativo
1
Título significativo
Indicador 2: branco (não definido)
Subcampos:
$a
Título próprio (Obrigatório. Repetível)
$b
Indicação genérica do tipo de material (Repetível)
$c
Título próprio de outro autor (Repetível)
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Título paralelo (Repetível)
Informação de outro título (Repetível)
Primeira menção de responsabilidade (Repetível)
Outras menções de responsabilidade (Repetível)
Número de uma parte ou secção (Repetível)
Nome de uma parte ou secção (Repetível)
Indicação de volume (Não repetível)
Língua do título paralelo (Repetível)
Instituição e exemplar a que o campo se aplica (Não repetível)

204

INDICAÇÃO GERAL DA NATUREZA DO DOCUMENTO [OBSOLETO]
(Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Indicação geral da natureza do documento (Não repetível)

205

MENÇÃO DA EDIÇÃO (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Menção da edição (Não repetível)
$b
Outras menções de edição (Repetível)
$d
Menção paralela da edição (Repetível)
$f
Menção de responsabilidade relativa à edição (Repetível)
$g
Outras menções de responsabilidade (Repetível)

206

ZONA ESPECÍFICA DE ALGUNS TIPOS DE MATERIAIS: MATERIAIS
CARTOGRÁFICOS – DADOS MATEMÁTICOS (Obrigatório para materiais
cartográficos. Repetível.)
Indicador 1: Indicador de formatação
#
Não estruturada
0
Estruturada
Indicador 2: branco (não definido)
Subcampos:
$a
Menção dos dados matemáticos (Não repetível)
$b
Menção de escala (Repetível)
$c
Menção de projecção (Não repetível)
$d
Menção de coordenadas (Não repetível)
$e
Menção de zona (Não repetível)
$f
Menção de equinócio (Não repetível)

207

ZONA ESPECÍFICA DE ALGUNS TIPOS DE MATERIAIS: NUMERAÇÃO
DOS RECURSOS CONTÍNUOS (Não repetível)
Indicador 1: branco (não definido)
Indicador 2: Indicador de numeração normalizada
0
Numeração normalizada
1
Numeração não normalizada
Subcampos:
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Numeração: indicação de datas e volumes (Repetível)
Fonte de informação da numeração (Repetível)

208

ZONA ESPECÍFICA DE ALGUNS TIPOS DE MATERIAIS: MENÇÃO
ESPECÍFICA DE MÚSICA IMPRESSA (Não repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Menção específica da música impressa (Não repetível)
$d
Menção paralela específica da música impressa (Repetível)

210

PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. (Repetível)
Indicador 1: Histórico dos dados de publicação
#
Não aplicável / Editor mais antigo
0
Editor intermédio
1
Editor actual ou mais recente
Indicador 2: Tipo de distribuição
#
Produzido em exemplares múltiplos, normalmente publicado ou
distribuído publicamente
1
Não publicado ou sem distribuição pública
Subcampos:
$a
Lugar da publicação, distribuição, etc. (Repetível)
$b
Endereço do editor, distribuidor, etc. (Repetível)
$c
Nome do editor, distribuidor, etc. (Repetível)
$d
Data da publicação, distribuição, etc. (Repetível)
$e
Lugar de fabrico (Repetível)
$f
Endereço do fabricante (Repetível)
$g
Nome do fabricante (Repetível)
$h
Data de fabrico (Repetível)

211

DATA PREVISTA DE PUBLICAÇÃO (Não repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Data (Não repetível)

215

DESCRIÇÃO FÍSICA (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Indicação específica do tipo de material e extensão do item
(Repetível)
$c
Outras indicações físicas (Não repetível)
$d
Dimensões (Repetível)
$e
Material acompanhante (Repetível)

225

COLECÇÃO (Repetível)
Indicador 1: Indicador da forma do título
0
Diferente da forma estabelecida
1
Sem forma estabelecida
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2
Igual à forma estabelecida
Indicador 2: branco (não definido)
Subcampos:
$a
Título próprio da colecção (Não repetível)
$d
Título paralelo da colecção (Repetível)
$e
Informação de outro título da colecção (Repetível)
$f
Menção de responsabilidade relativa à colecção (Repetível)
$h
Número de uma parte ou secção (Repetível)
$i
Nome de uma parte ou secção (Repetível)
$v
Indicação de volume (Repetível)
$x
ISSN da colecção (Repetível)
$z
Língua do título paralelo (Repetível)
230

ZONA ESPECÍFICA DE ALGUNS TIPOS DE MATERIAIS:
CARACTERÍSTICAS
DOS
RECURSOS
ELECTRÓNICOS
(Obrigatório para recursos electrónicos, Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Indicação e extensão do ficheiro (Não repetível)

3--

BLOCO DE NOTAS

300

NOTAS GERAIS (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Texto da nota (Não repetível)

301

NOTAS RELATIVAS A NÚMEROS DE IDENTIFICAÇÃO (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Texto da nota (Não repetível)

302

NOTAS RELATIVAS A INFORMAÇÃO CODIFICADA (Repetível)
Indicadores: branco (não definido)
Subcampos:
$a
Texto da nota (Não repetível)

303

NOTAS GERAIS RELATIVAS A INFORMAÇÃO DESCRITIVA
(Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Texto da nota (Não repetível)

304

NOTAS
RELATIVAS
A
TÍTULO
E
MENÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE (Obrigatório para registos de recursos
electrónicos, opcional nos restantes casos. Repetível)
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Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Texto da nota (Não repetível)
305

NOTAS RELATIVAS A EDIÇÃO E HISTÓRIA BIBLIOGRÁFICA DA
PUBLICAÇÃO (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Texto da nota (Não repetível)

306

NOTAS RELATIVAS A PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Texto da nota (Não repetível)

307

NOTAS RELATIVAS A DESCRIÇÃO FÍSICA (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Texto da nota (Não repetível)

308

NOTAS RELATIVAS À COLECÇÃO (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Texto da nota (Não repetível)

310

NOTAS RELATIVAS A ENCADERNAÇÃO E MODALIDADES DE
AQUISIÇÃO (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Texto da nota (Não repetível)

311

NOTAS RELATIVAS A CAMPOS DE ENTRADAS RELACIONADAS
(Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Texto da nota (Não repetível)

312

NOTAS RELATIVAS A TÍTULOS RELACIONADOS (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Texto da nota (Não repetível)

313

NOTAS RELATIVAS A ACESSO POR ASSUNTO (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Texto da nota (Não repetível)
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314

NOTAS RELATIVAS A RESPONSABILIDADE (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Texto da nota (Não repetível)

315

NOTAS RELATIVAS A INFORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE ALGUNS
TIPOS DE MATERIAIS (OU TIPO DE PUBLICAÇÃO) (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Texto da nota (Não repetível)

316

NOTA RELATIVA AO EXEMPLAR EM PRESENÇA (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Texto da nota (Repetível)
$u
Identificador Uniforme do Recurso (URI) (Repetível)
$5
Instituição e exemplar a que o campo se aplica (Obrigatório se o
campo estiver presente. Não repetível.)
$6
Dados de interligação de campos (Não repetível)

317

NOTA DE PROVENIÊNCIA (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Texto da nota (Não repetível)
$u
Identificador Uniforme do Recurso (URI) (Repetível)
$5
Instituição e exemplar a que o campo se aplica (Obrigatório, Não
repetível)
$6
Dados de interligação de campos (Não repetível)

318

NOTA DE INTERVENÇÃO (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Intervenção (Não repetível)
$b
Identificação da intervenção (Repetível)
$c
Data da intervenção (Repetível)
$d
Intervalo da intervenção (Repetível)
$e
Contingência da intervenção (Repetível)
$f
Autorização (Repetível)
$h
Jurisdição (Repetível)
$i
Método de intervenção (Repetível)
$j
Local de intervenção (Repetível)
$k
Agente de intervenção (Repetível)
$l
Estado do material (Repetível)
$n
Extensão da intervenção (Repetível)
$o
Tipo de unidade (Repetível)
$p
Nota para informação interna (Repetível)
$r
Nota para informação ao público (Repetível)

55/78

UNIMARC Formato Bibliográfico
$u
$5

Versão abreviada da edição de 2008

Identificador Uniforme do Recurso (URI) (Repetível)
Instituição e exemplar a que o campo se aplica (Obrigatório. Não
repetível.)

320

NOTA RELATIVA A BIBLIOGRAFIAS E ÍNDICES INTERNOS (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Texto da nota (Não repetível)
$u
Identificador Uniforme do Recurso (URI) (Repetível)

321

NOTA RELATIVA A ÍNDICES, RESUMOS DE AUTOR E REFERÊNCIAS
EXTERNOS (Repetível)
Indicador 1: Tipo de cobertura
#
Sem informação
0
Cobertura em indexação e resumos
1
Citação em bibliografia, catálogo
Indicador 2: branco (não definido)
Subcampos:
$a
Nome da fonte (Não repetível)
$b
Datas de cobertura (Não repetível)
$c
Localização na fonte (Não repetível)
$u
Identificador Uniforme do Recurso (URI) (Não repetível)
$x
Número Internacional Normalizado (Não repetível)
$5
Institutição e exemplar a que o campo se aplica (Não repetível)
$6
Dados de interligação de campos (Não repetível)

322

NOTA AOS RESPONSÁVEIS ARTÍSTICOS E TÉCNICOS (MATERIAL DE
PROJECÇÃO E VIDEO E REGISTOS SONOROS) (Não repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Texto da nota (Não repetível)

323

NOTA AO ELENCO (MATERIAL DE PROJECÇÃO E VIDEO E
REGISTOS SONOROS) (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Texto da nota (Não repetível)

324

NOTA DO ORIGINAL REPRODUZIDO (Não repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Texto da nota (Não repetível)

325

NOTA DA REPRODUÇÃO (Repetível)
Indicador 1: Indicador de original / reprodução
#
O item em presença é uma reprodução; a nota descreve essa
reprodução
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1

O item em presença é um original; a nota descreve uma reprodução
disponível
Indicador 2: branco (não definido)
Subcampos:
$a
Texto da nota (Não repetível)
326

NOTA DE PERIODICIDADE (RECURSOS CONTÍNUOS) (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Periodicidade (Não repetível)
$b
Datas de periodicidade (Não repetível)

327

NOTA DE CONTEÚDO (Repetível)
Indicador 1: Indicador de conteúdo completo
#
Indeterminado
0
Nota de conteúdo incompleta
1
Nota de conteúdo completa
2
Nota de conteúdo parcial
Indicador 2: Indicador de estrutura
#
Nota não estruturada
1
Nota estruturada
Subcampos:
$a
Texto da nota (Repetível)
$b
Título da subdivisão de nível 1 (Repetível)
$c
Título da subdivisão de nível 2 (Repetível)
$d
Título da subdivisão de nível 3 (Repetível)
$e
Título da subdivisão de nível 4 (Repetível)
$f
Título da subdivisão de nível 5 (Repetível)
$g
Título da subdivisão de nível 6 (Repetível)
$h
Título da subdivisão de nível 7 (Repetível)
$i
Título da subdivisão de nível 8 (Repetível)
$p
Sequência de páginas ou a primeira página de uma subdivisão
(Repetível)
$u
Identificador Uniforme do Recurso (URI) (Repetível)
$z
Outra informação relacionada com a subdivisão (Repetível)

328

NOTA DE DISSERTAÇÃO OU TESE (Repetível)
Indicador 1: branco (não definido)
Indicador 2: Indicador de estrutura
#
Sem informação
0
Estruturada
1
Não estruturada
Subcampos:
$a
Texto da nota (Não repetível)
$b
Especificações da dissertação ou tese e tipo de grau académico (Não
repetível)
$c
Área cientifica do grau académico (Não repetível)
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Ano do grau académico (Não repetível)
Instituição que confere o grau académico (Não repetível)
Título de outra edição da dissertação ou tese (Não repetível)
Texto que precede ou segue a nota (Repetível)

330

SÚMULA OU RESUMO (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Texto da nota (Não repetível)

332

CITAÇÃO PREFERENCIAL DOS MATERIAIS DESCRITOS (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Citação preferencial (Não repetível)

333

NOTA RELATIVA AOS POTENCIAIS UTILIZADORES (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Texto da nota (Não repetível)

334

NOTA DE PRÉMIOS (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Texto da nota de prémios (Não repetível)
$b
Nome do prémio (Não repetível)
$c
Ano do prémio (Não repetível)
$d
País do prémio (Não repetível)
$u
Identificador Uniforme do Recurso (URI) (Repetível)

336

NOTA RELATIVA AO TIPO DE RECURSO ELECTRÓNICO (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Texto da nota (Não repetível)

337

NOTA RELATIVA A REQUISITOS DO SISTEMA (RECURSOS
ELECTRÓNICOS) (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Texto da nota (Não repetível)
$u
Identificador Uniforme do Recurso (URI). (Repetível)

345

NOTA INFORMATIVA SOBRE AQUISIÇÃO (Não repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Endereço da fonte de aquisição/assinatura (Repetível)
$b
Número de existência (Repetível)
$c
Tipo de material (Repetível)
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Modalidades de aquisição (Repetível)
Identificador Uniforme do Recurso (URI) (Repetível)

BLOCO DE ENTRADAS RELACIONADAS

Séries, suplementos, etc.
410 Colecção
411 Subcolecção
412 Excerto ou Separata de
413 Tem por Excerto ou Separata
421 Tem por Suplemento
422 É Suplemento de
423 Publicado com
424 Actualizado por
425 Actualização de
Entradas anteriores
430 Continua
431 Continua em parte
432 Substitui
433 Substitui em parte
434 Absorve
435 Absorve em parte
436 Fusão de
437 Separado de
Entradas posteriores
440 Continuado por
441 Continuado em parte por
442 Substituído por
443 Substituído em parte por
444 Absorvido por
445 Absorvido em parte por
446 Cindido em …, … e …
447 Fundido com… e … para formar…
448 Mudou de novo para
Outras edições
451 Outra edição no mesmo suporte
452 Edição em suporte diferente
453 Traduzido como
454 Tradução de
455 Reprodução de
456 Reproduzido como
Níveis
461 Nível de conjunto
462 Nível de subconjunto
463 Nível unidade física
464 Nível de parte - analítica
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Outros
470
481
482
488

Recensão de
Também encadernado neste volume
Encadernado com
Outras obras relacionadas

Indicador 1: branco (não definido)
Indicador 2: Indicador de nota
0
Não gera nota
1
Gera nota
Subcampos:
$1
Dados de ligação (Repetível) (para técnica de campos integrados)
OU (para técnica de subcampos)
$a
Autor (Não repetível)
$b
Indicação genérica do tipo de material (Não repetível)
$c
Lugar de publicação (Repetível)
$d
Data de publicação (Não repetível)
$e
Menção da edição (Não repetível)
$f
Primeira menção de responsabilidade (Repetível)
$g
Outras menções de responsabilidade (Repetível)
$h
Número de uma parte ou secção (Repetível)
$i
Nome de uma parte ou secção (Repetível)
$l
Título paralelo (Repetível)
$m
Número Internacional Normalizado da Música (Repetível)
$n
Nome do editor, distribuidor, etc. (Repetível)
$o
Informação de outro título (Repetível)
$p
Descrição física (Não repetível)
$s
Menção de colecção (Repetível)
$t
Título (Obrigatório, Repetível)
$u
Identificador Uniforme do Recurso (URI) (Não repetível)
$v
Número do volume (Não repetível)
$x
ISSN (Repetível)
$y
Número Internacional Normalizado dos Livros (ISBN) (Repetível)
$z
CODEN (Não repetível)
$0
Identificador do Registo Bibliográfico (Não repetível)
$3
Número do Registo de Autoridade (Repetível)
$5
Instituição e exemplar a que o campo se aplica (Não repetível)

5--

BLOCO DE TÍTULOS RELACIONADOS

500

TÍTULO UNIFORME (Repetível)
Indicador 1: Indicador de título significativo
0
O título uniforme não é significativo
1
O título uniforme é significativo
Indicador 2: Indicador de entrada principal
0
O título não é utilizado como cabeçalho principal
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$b
$h
$i
$j
$k
$l
$m
$n
$q
$r
$s
$u
$v
$w
$x
$y
$z
$2
$3
501
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O título é entrada principal
Título uniforme (Não repetível)
Indicação genérica do tipo de material (Repetível)
Número da parte ou secção (Repetível)
Nome da parte ou secção (Repetível)
Subdivisão de forma (Repetível)
Data da publicação (Não repetível)
Subrubrica de forma (Repetível)
Língua (quando parte de um cabeçalho) (Não repetível)
Informação vária (Repetível)
Versão (ou data da versão) (Não repetível)
Dispositivo (para Música) (Repetível)
Designação numérica (para Música) (Repetível)
Tonalidade (para Música) (Não repetível)
Indicação do volume (Não repetível)
Elementos adicionais (para Música) (Não repetível)
Subdivisão de assunto (Repetível)
Subdivisão geográfica (Repetível)
Subdivisão cronológica (Repetível)
Código do sistema (Não repetível)
Número de registo de entrada de autoridade (Não repetível)

TÍTULO COLECTIVO UNIFORME (Repetível)
Indicador 1: Indicador do tipo de título colectivo
0
Colectâneas de obras completas
1
Obras escolhidas, isto é, uma colecção de itens independentes de um
autor, mas não a totalidade da sua obra
2
Selecções, isto é, partes de obras de um autor incluindo extractos de
obras.
Indicador 2: branco (não definido)
Subcampos:
$a
Título colectivo uniforme (Não repetível)
$b
Indicação genérica do tipo de material (Repetível)
$e
Subtítulo colectivo uniforme (Não repetível)
$j
Subdivisão de forma (Repetível)
$k
Data da publicação, etc. (Não repetível)
$m
Língua (quando parte do cabeçalho) (Não repetível)
$r
Dispositivo (para música) (Repetível)
$s
Indicação numérica (para música) (Repetível)
$u
Tonalidade (para música) (Não repetível)
$w
Menção de arranjo (para música) (Não repetível)
$x
Subdivisão de assunto (Repetível)
$y
Subdivisão geográfica (Repetível)
$z
Subdivisão cronológica (Repetível)
$2
Código do sistema (Não repetível)
$3
Número de registo de entrada de autoridade (Não repetível)
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503

CABEÇALHO CONVENCIONAL UNIFORME (Repetível)
Indicador 1: Indicador de título significativo
0
O cabeçalho convencional uniforme não é significativo
1
O cabeçalho convencional uniforme é significativo
Indicador 2: branco (não definido)
Subcampos:
$a
Forma do cabeçalho (Não repetível)
$b
Forma do subcabeçalho (Não repetível)
$d
Mês e dia (Repetível)
$e
Nome de pessoa – elemento de entrada (Não repetível)
$f
Nome de pessoa – parte do nome que não o elemento de entrada –
nome próprio (Não repetível)
$g
Nomes de pessoa – datas (Não repetível)
$h
Atributo de nome de pessoa (Não repetível)
$i
Título da parte (Não repetível)
$j
Ano (Repetível)
$k
Numeração (árabe) (Não repetível)
$l
Numeração (romana) (Não repetível)
$m
Localidade (Não repetível)
$n
Instituição na localidade (Não repetível)
$o
Sítio na localidade (Não repetível)

510

TÍTULO PARALELO (Repetível)
Indicador 1: Indicador de título significativo
0
O título paralelo não é significativo
1
O título paralelo é significativo
Indicador 2: branco (não definido)
Subcampos:
$a
Título paralelo (Não repetível)
$e
Informação de outro título (Repetível)
$h
Número da parte ou secção (Repetível)
$i
Nome da parte ou secção (Repetível)
$j
Volume ou datas associados com o título (Não repetível)
$n
Informação vária (Não repetível)
$z
Língua do título (Não repetível)

511

HALF TITLE (Repetível)
Indicador 1: Indicador de título significativo
0
O título não é significativo
1
O título é significativo
Indicador 2: branco (não definido)
Subcampos:
Podem ser utilizados os subcampos considerados no campo 510. Em geral, no
entanto, apenas aparecem os seguintes:
$a
Half title (Não repetível)
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512

TÍTULO DA CAPA (Repetível)
Indicador 1: Indicador de título significativo
0
O título da capa não é significativo
1
O título da capa é significativo
Indicador 2: branco (não definido)
Subcampos:
Podem ser utilizados os subcampos considerados no campo 510. Em geral, no
entanto, apenas aparecem os seguintes:
$a
Título da capa (Não repetível)
$e
Informação de outro título (Repetível)

513

TÍTULO DA PÁGINA DE TÍTULO COMPLEMENTAR (Repetível)
Indicador 1: Indicador de título significativo
0
O título de página de título complementar não é significativo
1
O título de página de título complementar é significativo
Indicador 2: branco (não definido)
Subcampos:
Podem ser utilizados os subcampos considerados no campo 510. Em geral, no
entanto, apenas aparecem os seguintes:
$a
Título de página de título complementar (Não repetível)
$e
Informação de outro título (Repetível)
$h
Número da parte ou secção (Repetível)
$i
Nome da parte ou secção (Repetível)

514

TÍTULO DE APRESENTAÇÃO DO TEXTO (Repetível)
Indicador 1: Indicador de título significativo
0
O título apresentado no início da primeira página de texto não é
significativo
1
O título apresentado no início da primeira página de texto é
significativo
Indicador 2 : branco (não definido)
Subcampos:
Podem ser utilizados os subcampos considerados no campo 510. Em geral, no
entanto, apenas aparecem os seguintes:
$a
Título de apresentação do texto (Não repetível)
$e
Informação de outro título (Repetível)

515

TÍTULO CORRENTE (Repetível)
Indicador 1: Indicador de título significativo
0
O título corrente não é significativo
1
O título corrente é significativo
Indicador 2: branco (não definido)
Subcampos:
Podem ser utilizados os subcampos considerados no campo 510. Em geral, no
entanto, apenas aparecem os seguintes:
$a
Título corrente (Não repetível)
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516

TÍTULO DA LOMBADA (Repetível)
Indicador 1: Indicador de título significativo
0
O título da lombada não é significativo
1
O título da lombada é significativo
Indicador 2: branco (não definido)
Subcampos:
Podem ser utilizados os subcampos considerados no campo 510. Em geral, no
entanto, apenas aparecem os seguintes:
$a
Título da lombada (Não repetível)
$e
Informação de outro título (Repetível)

517

OUTRAS VARIANTES DO TÍTULO (Repetível)
Indicador 1: Indicador de título significativo
0
A variante do título não é significativa
1
A variante do título é significativa
Indicador 2: branco (não definido)
Subcampos:
Podem ser utilizados os subcampos considerados no campo 510. Em geral, no
entanto, apenas aparecem os seguintes:
$a
Variante do título (Não repetível)
$e
Informação de outro título (Repetível)

518

TÍTULO EM GRAFIA ACTUALIZADA (Repetível)
Indicator 1: Indicador de título significativo
0
O título em grafia actualizada não é significativo
1
O título em grafia actualizada é significativo
Indicador 2: branco (não definido)
Subcampos:
Podem ser utilizados os subcampos considerados no campo 510. Em geral, no
entanto, apenas aparecem os seguintes:
$a
Título próprio, variante do título ou título uniforme em grafia
actualizada. (Não repetível)

520

TÍTULO ANTERIOR (RECURSOS CONTÍNUOS) (Repetível)
Indicador 1: Indicador de título significativo
0
O título anterior não é significativo
1
O título anterior é significativo
Indicador 2: branco (não definido)
Subcampos:
$a
Título próprio anterior (Não repetível)
$e
Informação de outro título (Repetível)
$h
Número da parte ou secção (Não repetível)
$i
Nome da parte ou secção (Não repetível)
$j
Volumes ou datas do título anterior (Não repetível)
$n
Informação vária (Não repetível)
$x
ISSN do título anterior (Não repetível)
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530

TÍTULO CHAVE (Repetível)
Indicador 1: Indicador do título próprio
0
O título chave é o mesmo que o título próprio
1
O título chave é diferente do título próprio
Indicador 2: branco (não definido)
Subcampos:
$a
Título chave (Não repetível)
$b
Elemento de qualificação (Não repetível)
$j
Volume ou datas associados com o título chave (Não repetível)
$v
Indicação do volume (Não repetível)

531

TÍTULO ABREVIADO (RECURSOS CONTÍNUOS) (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Título abreviado (Não repetível)
$b
Elemento de qualificação (Não repetível)
$v
Indicação do volume (Não repetível)

532

TÍTULO DESENVOLVIDO (Repetível)
Indicador 1: Indicador de título significativo
0
O título desenvolvido não é significativo
1
O título desenvolvido é significativo
Indicador 2: Indicador do tipo de desenvolvimento
0
Iniciais.
1
Numerais.
2
Abreviaturas.
3
Outros, símbolos não romanos, etc.
Subcampos:
$a
Título desenvolvido (Não repetível)
$z
Língua do título (Não repetível)

540

TÍTULO ADICIONADO PELO CATALOGADOR (Repetível)
Indicador 1: Indicador de título significativo
0
O título adicionado não é significativo
1
O título adicionado é significativo
Indicador 2: branco (não definido)
Subcampos:
Podem ser utilizados os subcampos considerados no campo 510. Em geral, no
entanto, apenas aparecem os seguintes:
$a
Título adicionado (Não repetível)
$e
Informação de outro título (Repetível)
$h
Número da parte ou secção (Não repetível)
$i
Nome da parte ou secção (Não repetível)

541

TÍTULO TRADUZIDO ADICIONADO PELO CATALOGADOR (Repetível)
Indicador 1: Indicador de título significativo
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0
O título traduzido não é significativo
1
O título traduzido é significativo
Indicador 2: branco (não definido)
Subcampos:
$a
Título traduzido (Não repetível)
$e
Informação de outro título (Não repetível)
$h
Número de uma parte ou secção (Não repetível)
$i
Nome de uma parte ou secção (Não repetível)
$z
Língua do título traduzido (Não repetível)
545

TÍTULO DE SECÇÃO (Repetível)
Indicador 1: Indicador de título significativo
0
O título de secção não é significativo
1
O título de secção é significativo
Indicador 2: branco (não definido)
Subcampos:
Pode usar-se qualquer dos subcampos previstos no campo 510. Em geral, no
entanto, apenas aparece o seguinte:
$a
Título de secção (Não repetível)

560

TÍTULO FICTÍCIO (Repetível)
Indicador 1: Indicador de título significativo
0
O título não é significativo
1
O título é significativo
Indicador 2: branco (não definido)
Subcampos:
$a
Título fictício (Não repetível)
$e
Informação de outro título (Repetível)
$5
Instituição e exemplar a que o campo se aplica (Obrigatório se o
campo estiver presente. Não repetível)

6--

BLOCO DE ASSUNTOS E HISTÓRIA BIBLIOGRÁFICA

600

NOME DE PESSOA USADO COMO ASSUNTO (Repetível)
Indicador 1: branco (não definido)
Indicador 2: Indicador da forma do nome
0
Entrada pelo nome próprio ou na forma directa
1
Entrada pelo apelido (nome de família, patronímico, etc.)
Subcampos:
$a
Palavra de ordem (Obrigatório, Não repetível)
$b
Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem (Não
repetível)
$c
Elementos de identificação ou distinção (Repetível)
$d
Numerais romanos (Não repetível)
$f
Datas (Não repetível)
$g
Desenvolvimento de iniciais do nome próprio (Não repetível)
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Subdivisão de forma (Repetível)
Filiação/Endereço (Não repetível)
Subdivisão de forma (Repetível)
Subdivisão de assunto (Repetível)
Subdivisão geográfica (Repetível)
Subdivisão cronológica (Repetível)
Código do sistema (Não repetível)
Número de registo de entrada de autoridade (Repetível)

601

NOME DE COLECTIVIDADE USADO COMO ASSUNTO (Repetível)
Indicador 1: Indicador do tipo de colectividade
0
Colectividade
1
Grupo eventual
Indicador 2: Forma do cabeçalho
0
Nome com entrada pela forma invertida
1
Nome com entrada por designativo geográfico
2
Nome com entrada por ordem directa
Subcampos:
$a
Palavra de ordem (Obrigatório, Não repetível)
$b
Subdivisão (ou nome da colectividade, se entrou por designativo
geográfico) (Repetível)
$c
Elementos de identificação ou distinção (Repetível)
$d
Número do grupo-eventual e/ou número de uma parte do grupoeventual (Não repetível)
$e
Local do grupo-eventual (Não repetível)
$f
Data do grupo-eventual (Não repetível)
$g
Palavra invertida (Não repetível)
$h
Outra parte do nome que não a palavra de ordem ou a palavra
invertida (Não repetível)
$j
Subdivisão de forma (Repetível)
$j
Subdivisão de forma (Repetível)
$x
Subdivisão de assunto (Repetível)
$y
Subdivisão geográfica (Repetível)
$z
Subdivisão cronológica (Repetível)
$2
Código do sistema (Não repetível)
$3
Número de registo de entrada de autoridade (Repetível)

602

NOME DE FAMÍLIA USADO COMO ASSUNTO (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Palavra de ordem (Não repetível)
$f
Datas (Não repetível)
$j
Subdivisão de forma (Repetível)
$x
Subdivisão de assunto (Repetível)
$y
Subdivisão geográfica (Repetível)
$z
Subdivisão cronológica (Repetível)
$2
Código do sistema (Não repetível)
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Número de registo de entrada de autoridade (Repetível)

604

AUTOR/TÍTULO USADO COMO ASSUNTO (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
(A) Técnica de campos integrados
$1 (um) Dados de ligação (Repetível)
(B) Técnica de subcampos
$a
Palavra de ordem – nome (Obrigatório, Não repetível)
$t
Título (Obrigatório, Não repetível)
$j
Subdivisão de forma (Repetível)
$x
Subdivisão de assunto (Repetível)
$y
Subdivisão geográfica (Repetível)
$z
Subdivisão cronológica (Repetível)
$3
Número de registo de entrada de autoridade (Repetível)

605

TÍTULO USADO COMO ASSUNTO (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Elemento de entrada (Não repetível)
$h
Número de uma parte ou secção (Repetível)
$i
Nome da parte ou secção (Repetível)
$j
Subdivisão de forma (Repetível)
$k
Data da publicação (Não repetível)
$l
Subrubrica de forma (Não repetível)
$m
Língua (quando parte do cabeçalho) (Não repetível)
$n
Informação vária (Repetível)
$q
Versão (ou data da versão) (Não repetível)
$r
Dispositivo (para Música) (Repetível)
$s
Indicação numérica (para Música) (Repetível)
$u
Tonalidade (para Música) (Não repetível)
$w
Menção de arranjo (para Música) (Não repetível)
$x
Subdivisão de assunto (Repetível)
$y
Subdivisão geográfica (Repetível)
$z
Subdivisão cronológica (Repetível)
$2
Código do sistema (Não repetível)
$3
Número de registo de entrada de autoridade (Repetível)

606

NOME COMUM USADO COMO ASSUNTO (Repetível)
Indicador 1: Nível do item de assunto
0
Nível não especificado
1
Termo principal
2
Termo secundário
#
Sem informação
Indicador 2: branco (não definido)
Subcampos:
$a
Elemento de entrada (Não repetível)
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Subdivisão de forma (Repetível)
Subdivisão de assunto (Repetível)
Subdivisão geográfica (Repetível)
Subdivisão cronológica (Repetível)
Código do sistema (Não repetível)
Número de registo de entrada de autoridade (Repetível)

607

NOME GEOGRÁFICO USADO COMO ASSUNTO (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Elemento de entrada (Não repetível)
$j
Subdivisão de forma (Repetível)
$x
Subdivisão de assunto (Repetível)
$y
Subdivisão geográfica (Repetível)
$z
Subdivisão cronológica (Repetível)
$2
Código do sistema (Não repetível)
$3
Número de registo de entrada de autoridade (Repetível)

608

CABEÇALHO DE FORMA, GÉNERO OU CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
(Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Elemento de entrada (Não repetível)
$j
Subdivisão de forma (Repetível)
$x
Subdivisão do assunto (Repetível)
$y
Subdivisão geográfica (Repetível)
$z
Subdivisão cronológica (Repetível)
$2
Código do sistema (Não repetível)
$3
Número de registo de entrada de autoridade (Repetível)
$5
Instituição e exemplar a que o campo se aplica (Não repetível)

610

TERMOS DE INDEXAÇÃO NÃO CONTROLADOS (Repetível)
Indicador 1: Nível do termo de indexação
0
Nível não especificado
1
Termo principal
2
Termo secundário
Indicador 2: branco (não definido)
Subcampos:
$a
Termo de indexação (Repetível)

615

CATEGORIA DE ASSUNTO (PROVISÓRIO) (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Elemento de entrada textual de categoria de assunto (Não repetível)
$x
Subdivisão textual de categoria de assunto (Repetível)
$n
Código de categoria de assunto (Repetível)
$m
Código de subdivisão de categoria de assunto (Repetível)
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Código do sistema (Não repetível)
Número de registo de entrada de autoridade (Repetível)

MARCA REGISTADA USADA COMO ASSUNTO (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Elemento de entrada (Não repetível)
$f
Datas (Não repetível)
$c
Qualificação (Repetível)
$j
Subdivisão de forma. (Repetível)
$x
Subdivisão de assunto (Repetível)
$y
Subdivisão geográfica (Repetível)
$z
Subdivisão cronológica (Repetível)
$2
Código do sistema (Não repetível)
$3
Número de registo de entrada de autoridade (Não repetível)

617 NOME GEOGRÁFICO HIERARQUIZADO USADO COMO ASSUNTO
(Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
País (Repetível)
$b
Estado ou província, etc. (Não repetível)
$c
Jurisdição política intermédia (Repetível)
$d
Cidade, etc. (Não repetível)
$e
Local (Repetível)
$f
Data (Repetível)
$g
Temporada (Não repetível)
$h
Ocasião (Não repetível)
$i
Data de fim (Não repetível)
$k
Sudivisão de cidade, etc. (Repetível)
$m
Outras regiões ou aspectos geográficos (Repetível)
$n
Áreas não terrestres (Repetível)
$o
Áreas geográficas como mundo, hemisfério, continente: áreas mais
alargadas do que o país (Repetível)
$2
Código do sistema (Não repetível)
$3
Número de registo de entrada de autoridade (Não repetível)
620

LUGAR E DATA DE PUBLICAÇÃO, REPRESENTAÇÃO, ETC. (Repetível)
Indicador 1: Tipo dos dados
#
Publicação ou produção
1
Representação
2
Primeira representação
3
Gravação
4
Gravação ao vivo
5
Remasterização
0
Não especificado
Indicador 2: Presença de dados na fonte
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$a
$b
$c
$d
$e
$f
$g
$h
$i
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$m
$n
$o
$2
$3
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Não aplicável/desconhecido
Dados indisponíveis na fonte
Dados presentes na fonte
País (Não repetível)
Estado ou província, etc. (Não repetível)
Jurisdição política intermédia (Repetível)
Cidade, etc. (Não repetível)
Local (Repetível)
Data. (Repetível)
Temporada (Não repetível)
Ocasião (Não repetível)
Data de fim (Não repetível)
Subdivisão de cidade, etc. (Repetível)
Outras regiões ou aspectos geográficos (Repetível)
Áreas não terrestres (Repetível)
Áreas geográficas como mundo, hemisfério, continente: áreas mais
alargadas do que o país (Repetível)
Código do sistema (Obrigatório se aplicável, Não repetível)
Número de registo de entrada de autoridade (Não repetível)

LUGAR E DATA DE PROVENIÊNCIA (Repetível)
Indicador 1: Tipo dos dados
#
Publicação ou produção
1
Representação
2
Primeira representação
3
Gravação
4
Gravação ao vivo
5
Remasterização
0
Não especificado
Indicador 2: Presença de dados na fonte
#
Não aplicável/desconhecido
0
Dados indisponíveis na fonte
1
Dados presentes na fonte
Subcampos:
$a
País ou uma entidade mais vasta (Não repetível)
$b
Estado ou província, etc. (Não repetível)
$c
Jurisdição política intermédia (Repetível)
$d
Cidade, etc. (Não repetível)
$e
Edifício, meio de transporte, etc. (Repetível)
$f
Data 1 (Não repetível)
$g
Temporada (Não repetível)
$h
Ocasião (Não repetível)
$i
Data 2 (Não repetível)
$k
Sudivisão de cidade, etc. (Repetível)
$m
Outras regiões ou aspectos geográficos (Repetível)
$n
Áreas não terrestres (Repetível)
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Áreas geográficas como mundo, hemisfério, continente: áreas mais
alargadas do que o país (Repetível)
Código do sistema (Obrigatório se aplicável, Não repetível.)
Número de registo de entrada de autoridade (Não repetível)
Instituição e exemplar a que o campo se aplica (Não repetível)
Dados de interligação de campos (Repetível)

626

ACESSO
POR
PORMENORES
TÉCNICOS
ELECTRÓNICOS) [OBSOLETO] (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Tipo e modelo do equipamento (Não repetível)
$b
Linguagens de programação (Não repetível)
$c
Sistema operativo (Não repetível)

660

CÓDIGO DA ÁREA GEOGRÁFICA (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Código (Não repetível)

661

CÓDIGO DO PERÍODO DE TEMPO (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Código do período de tempo (Não repetível)

670

PRECIS (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$b
Número identificativo do assunto (Não repetível)
$c
Cadeia (Não repetível)
$e
Número identificativo da referência (Repetível)
$z
Língua dos termos (Não repetível)

675

CLASSIFICAÇÃO DECIMAL UNIVERSAL (CDU) (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Notação (Não repetível)
$v
Edição (Não repetível)
$z
Língua da edição (Não repetível)
$3
Número de registo de classificação (Não repetível)

676

CLASSIFICAÇÃO DECIMAL DEWEY (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Notação (Não repetível)
$v
Edição (Não repetível)
$z
Língua da edição (Não repetível)

(RECURSOS
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Número de registo de classificação (Não repetível)

680

CLASSIFICAÇÃO DA BIBLIOTECA DO CONGRESSO (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Notação (Não repetível)
$b
Número do exemplar (Não repetível)
$3
Número de registo de classificação (Não repetível)

686

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES NUMÉRICAS (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Notação (Repetível)
$b
Número do exemplar (Repetível)
$c
Subdivisão da classificação (Repetível)
$v
Edição (Não repetível)
$2
Código do sistema (Não repetível)
$3
Número de registo de classificação (Não repetível)

7-

BLOCO DE RESPONSABILIDADE

700

NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL (Não repetível)

701

NOME DE PESSOA - CO-RESPONSABILIDADE PRINCIPAL (Repetível)

702

NOME DE PESSOA - RESPONSABILIDADE SECUNDÁRIA (Repetível)
Indicador 1: branco (não definido)
Indicador 2: Forma do cabeçalho
0
Entrada pelo nome próprio ou forma directa
1
Entrada pelo apelido (nome de família, patronímico, etc.)
Subcampos:
$a
Palavra de ordem (Não repetível)
$b
Outra parte do nome não tomada para palavra de ordem (Não
repetível)
$c
Elementos de identificação ou distinção (Repetível)
$d
Numerais romanos (Não repetível)
$f
Datas (Não repetível)
$g
Desenvolvimento de iniciais do nome próprio (Não repetível)
$p
Filiação/Endereço (Não repetível)
$3
Número de registo de entrada de autoridade (Não repetível)
$4
Código de função (Repetível)
$5
Instituição e exemplar a que o campo se aplica Obrigatório. Não
repetível (apenas para o campo 702)

710

NOME DE COLECTIVIDADE - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL (Não
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repetível)
711

NOME DE COLECTIVIDADE - CO-RESPONSABILIDADE PRINCIPAL
(Repetível)

712

NOME DE COLECTIVIDADE - RESPONSABILIDADE SECUNDÁRIA
(Repetível)
Indicador 1: Indicador do tipo de colectividade
0
Colectividade
1
Grupo eventual
Indicador 2: Forma do cabeçalho
0
Nome com entrada pela forma invertida
1
Nome com entrada por designativo geográfico
2
Nome com entrada por ordem directa
Subcampos:
$a
Palavra de ordem (Não repetível)
$b
Subdivisão (Repetível)
$c
Elementos de identificação ou distinção (Repetível)
$d
Número do grupo-eventual e/ou número de uma parte do grupoeventual (Não repetível)
$e
Local do grupo-eventual (Não repetível)
$f
Data do grupo-eventual (Não repetível)
$g
Elemento invertido (Não repetível)
$h
Outra parte do nome que não a palavra de ordem ou a palavra
invertida (Não repetível)
$p
Filiação/Endereço (Não repetível)
$3
Número de registo de entrada de autoridade (Não repetível)
$4
Código de função (Repetível)
$5
Instituição e exemplar a que o campo se aplica (Obrigatório, Não
repetível) (apenas para o campo 712)

716

MARCA REGISTADA (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Elemento de entrada (Não repetível)
$f
Datas (Não repetível)
$c
Qualificação (Repetível)
$3
Número de registo de entrada de autoridade (Não repetível)

720

NOME DE FAMÍLIA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL (Não repetível)

721

NOME DE FAMÍLIA - CO-RESPONSABILIDADE PRINCIPAL (Repetível)

722

NOME DE FAMÍLIA - RESPONSABILIDADE SECUNDÁRIA (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
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Palavra de ordem (Não repetível)
Datas (Não repetível)
Número de registo de entrada de autoridade (Não repetível)
Código de função (Repetível)
Instituição e exemplar a que o campo se aplica (Obrigatório. Não
repetível) (apenas para o campo 712)

730

NOME – ENTIDADE RESPONSÁVEL (Repetível)
Indicador 1: Forma do nome
0
Tipo do nome não pôde ser determinado
1
Nome de pessoa
2
Não é nome de pessoa
Indicador 2: branco (não definido)
Subcampos:
$a
Elemento de entrada (Não repetível)
$4
Código de função (Repetível)

740

CABEÇALHO CONVENCIONAL UNIFORME PARA TEXTOS DE
CARÁCTER LEGAL E RELIGIOSO – RESPONSABILIDADE PRINCIPAL
(Não repetível)

741

CABEÇALHO CONVENCIONAL UNIFORME PARA TEXTOS DE
CARÁCTER LEGAL E RELIGIOSO – CO-RESPONSABILIDADE
(Repetível)

742

CABEÇALHO CONVENCIONAL UNIFORME
CARÁCTER
LEGAL
E
RELIGIOSO
–
SECUNDÁRIA (Repetível)

PARA TEXTOS DE
RESPONSABILIDADE

Indicador 1: branco (não definido)
Indicador 2: Forma do cabeçalho
1
Nome com entrada por designativo geográfico
2
Nome com entrada por outra forma,
Subcampos
$a
Ponto de acesso (Obrigatório se o campo estiver presente, Não
repetível)
$b
Subdivisão (Repetível)
$c
Elementos de identificação ou distinção (Repetível)
$e
Nome da outra parte (Não repetível)
$f
Data da promulgação ou versão, ou a data de assinatura (Repetível)
$i
Nome de secção ou parte (Repetível)
$l
Subrubrica de forma (Repetível)
$n
Informação vária (Repetível)
$t
Título uniforme (Não repetível)
$3
Número de registo de entrada de autoridade (Não repetível)
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8--

BLOCO DE USO INTERNACIONAL

801

FONTE DE ORIGEM (Obrigatório no caso de transferência de dados
bibliográficos, Repetível)
Indicador 1: branco (não definido)
Indicador 2: Indicador de função
0
Agência catalográfica de origem
1
Agência conversora
2
Agência modificadora
3
Agência difusora
Subcampos:
$a
País (Não repetível)
$b
Agência (Não repetível)
$c
Data da última transacção (Não repetível)
$g
Regras de catalogação (convenções para a descrição) (Repetível)
$h
Número de controlo de origem (Não repetível)
$2
Código do sistema (Não repetível)

802

CENTRO ISSN (Não repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Código do Centro ISSN (Não repetível)

830

NOTA GERAL DO CATALOGADOR (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Texto de nota (Não repetível)

850

INSTITUIÇÃO DETENTORA DO ITEM (Repetível)
Indicadores: branco (não definidos)
Subcampos:
$a
Código da instituição (Repetível)

852

LOCALIZAÇÃO E COTA (Repetível)
Indicador 1: sistema de cotação
#
Sem informação
0
Sistema de classificação (especificado no subcampo $2)
1
Localização fixa
2
Número sequencial
3
Autor, Título ou segmento Autor/título
4
Partes ordenadas separadamente
5
Outro
Indicador 2: Ordenação da cotação
#
Informação não disponível
0
Sem enumeração
1
Sistema de enumeração principal
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$a
$b
$c
$d

$e
$g
$j
$k
$l
$m
$n
$p
$t
$x
$y
$2
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Sistema de enumeração alternativo
Identificador da Instituição (Obrigatório, Não repetível)
Identificador da sub-localização (Repetível)
Endereço (Não repetível)
Qualificativo codificado de localização (Não repetível)
Tipo de qualificativo
a = anterior
b = posterior
Número de unidades
1-9 – Número de unidades
Tipo de unidade
Período de tempo
a = semana(s)
b = mês(es)
c = ano(s)
Parte
d = edição(ões)
e = fascículo(s)
f = suplemento(s)
Qualificativo não-codificado de localização (Não repetível)
Prefixo de cota (Não repetível)
Cota (Não repetível)
Forma do Título, Autor ou segmento Autor/título para arrumação
(Não repetível)
Sufixo de cota (Não repetível)
Identificador de item (Não repetível)
Identificador de exemplar (Não repetível)
País (Não repetível)
Número de exemplar (Não repetível)
Nota para informação interna (Repetível)
Nota para informação ao público (Repetível)
Código do sistema (Não repetível)

ENDEREÇO ELECTRÓNICO E MODO DE ACESSO (Repetível)
Indicador 1: Modo de Acesso

Sem informação
0
Correio electrónico
1
FTP
2
Telnet
3
Linha comutada
4
HTTP
7
Modo especificado no subcampo $y
Indicador 2: branco (não definido)
Subcampos:
$a
Nome do servidor (Repetível)
$b
Número de acesso (Repetível)
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$e
$f
$h
$i
$j
$k
$l
$m
$n
$o
$p
$q
$r
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$t
$u
$v
$w
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$y
$z
$2
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Informação de compressão (Repetível)
Caminho (Repetível)
Data e Hora de Acesso e Consulta (Não repetível)
Nome electrónico (Repetível)
Processador de pedido (Não repetível)
Instrução (Repetível)
Bits por segundo (Não repetível)
Palavra de acesso (Password) (Não repetível)
Início da sessão (Logon /login) (Não repetível)
Contacto para assistência no acesso (Repetível)
Localização do servidor indicado no subcampo $a (Não repetível)
Sistema operativo (Não repetível)
Porto (Não repetível)
Tipo do formato electrónico (Não repetível)
Definições (Settings) (Não repetível)
Extensão do ficheiro (Repetível)
Emulação do terminal (Repetível)
Identificador Uniforme do Recurso (URI) (Não repetível)
Horário de acesso (Repetível)
Número de controlo do registo (Repetível)
Nota para informação interna (Repetível)
Modo de acesso (Não repetível)
Nota para informação ao público (Repetível)
Texto de ligação (Repetível)

DADOS NÃO CONVERTIDOS DO FORMATO DE ORIGEM (Repetível)
Indicador 1 : Tipo do campo
0
Etiqueta de registo
1
Campo de controlo variável (campos 0-- sem indicadores ou
subcampos)
2
Campo de dados variável (campos 010-999)
Indicador 2 : branco (não definido)
Subcampos:
$a
Etiqueta do campo do formato de origem (Repetível)
$b
Indicadores e subcampos do campo do formato de origem (Repetível)
$2
Código do sistema (Não repetível)

9-BLOCO DE USO NACIONAL
Todos os campos -9- e --9, em todo o formato, estão reservados para uso nacional e local; a
sua definição, valores dos indicadores e dos subcampos, não são definidos pelo Permanent
UNIMARC Committee. Esta situação também se aplica ao valor 9 em indicadores e ao
subcampo $9.

78/78

