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Fabrício Silva Assumpção
Biblioteca Universitária / UFSC
fabricio.assumpcao@ufsc.br / fabricioassumpcao.com
Biblioteconomia / FURG / 13 de maio de 2021
https://www.youtube.com/watch?v=NlSslJmEB-Q 

MarcEdit
Introdução à ferramenta para 
tratamento de dados bibliográficos

https://www.youtube.com/watch?v=NlSslJmEB-Q
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Representação Descritiva: tendências, práticas e ensino

Esta apresentação foi realizada no evento 
Representação Descritiva: tendências, 
práticas e ensino, promovido pelo curso de 
Biblioteconomia da Universidade Federal do 
Rio Grande (FURG).

Assista à apresentação no endereço:
https://www.youtube.com/watch?v=NlSslJmEB-Q 

https://www.youtube.com/watch?v=NlSslJmEB-Q
https://www.youtube.com/watch?v=NlSslJmEB-Q


 3 / 56

Introdução

● MarcEdit

● Dados, metadados e codificação

● Possibilidades de uso

● Atividades!

● Leituras, tutoriais e guias
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MarcEdit

● “Your complete free MARC editing utility”

– Editar, coletar, converter, criar, etc. 
registros bibliográficos, autoridade, etc.

● Criado por Terry Reese

● Concebido em 1999 a partir de um projeto para a “limpeza” de uma 
bases de dados da Oregon State University. [About MarcEdit]

● Software gratuito com versões para Windows, MacOS e Linux

● marcedit.reeset.net

https://marcedit.reeset.net/about-marcedit
https://marcedit.reeset.net/
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Instalação do MarcEdit [1]

https://marcedit.reeset.net/downloads 

https://marcedit.reeset.net/downloads
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Instalação do MarcEdit [2]
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Instalação do MarcEdit [3]
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Instalação do MarcEdit [4]

Coleta de 
dados de 
servidores 
OAI-PMH e 
Z39.50 

Ferramentas 
para conversão 
de dados

Editor de 
registros 
MARC

Muitas outras 
ferramentas!
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“Formato” do MarcEdit

=999  \\$aDados$bDados

Ao abrir um registro no MarcEdit, ele 
será exibido com esse formato. É 
necessário seguir esse formato para 
garantir que os registros estarão válidos 
ao final do processo de edição.
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Dados, metadados e codificações

Codificações
ISO 2709, XML, CSV

Metadados
245$a, dc.title

Dados
O senhor 
dos anéis
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Como o MarcEdit funciona?

MarcEditSoftware A Software B
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Possibilidades de uso do MarcEdit [1]

MarcEditSistema de 
gerenciamento 
da biblioteca

Sistema de 
gerenciamento 

da biblioteca

MARC 21
ISO 2709

.mrc

MARC 21
ISO 2709

.mrc

MARC 21
ISO 2709
Z39.50
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Possibilidades de uso do MarcEdit [2]

MarcEditFornecedor 
de e-books

Sistema de 
gerenciamento 

da biblioteca

MARC 21
ISO 2709

.mrc

MARC 21
ISO 2709

.mrc

MarcEdit - University of Illinois Library

https://guides.library.illinois.edu/MarcEdit
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Possibilidades de uso do MarcEdit [3]

MarcEditRepositório Sistema de 
gerenciamento 

da biblioteca

Dublin Core
Planilha

.csv MARC 21
ISO 2709

.mrcDublin Core
OAI-PMH

.xml
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Possibilidades de uso do MarcEdit [4]

MarcEditSistema de 
gerenciamento 
da biblioteca

Repositório

MARC 21
ISO 2709

.mrc

Dublin Core
CSV
.csv

A conversão de registros na implantação de repositórios 
institucionais: o caso do Repositório Institucional UNESP

http://hdl.handle.net/11449/123645
http://hdl.handle.net/11449/123645
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Possibilidades de uso do MarcEdit [5]

MarcEditSistema de 
gerenciamento 
da biblioteca

Excel
LibreOffice

MARC 21
ISO 2709

.mrc

Planilha
.xsl .csv

Transformando registros MARC em uma planilha

https://fabricioassumpcao.com/2020/09/transformando-registros-marc-em-uma-planilha.html
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Possibilidades de uso do MarcEdit [6]

MarcEditExcel
LibreOffice

Planilha
.xsl .csv

MARC 21
ISO 2709

.mrc

Sistema de 
gerenciamento 

da biblioteca

Transformando uma planilha em registros MARC

https://fabricioassumpcao.com/2020/09/transformando-uma-planilha-em-registros-marc.html
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Atividades

1: Editando um registro MARC

2: Editando múltiplos registros MARC

3: Coletar registros via Z39.50

4: Coletar registros via OAI-PMH 
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Atividade 1: Editando um registro MARC

1) Baixar um registro bibliográfico MARC 21 do catálogo da Unicamp ou da 
Library of Congress:

a) http://acervus.unicamp.br 

b) https://catalog.loc.gov 

2) Abrir o arquivo no MarcEdit.

3) Remover e alterar campos e subcampos do registro.

4) Salvar o arquivo com o registro MARC 21 deixando-o pronto para 
importação em um sistema de gerenciamento de bibliotecas (.mrc).

http://acervus.unicamp.br/
https://catalog.loc.gov/
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Baixar um registro MARC da Unicamp
Também pode ser utilizado para 
outras instituições que utilizam o 
SophiA Biblioteca, por exemplo, a 
Bibilioteca Nacional.
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Baixar um registro MARC da Unicamp
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Baixar um registro MARC da Unicamp

Altere o tipo para 
“Todos os arquivos” e 
inclua a extensão .mrc

Arquivos .mrc 
possuem o ícone 
com o “M” roxo.
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Baixar um registro MARC da LC
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Baixar um registro MARC da LC
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Abrir o arquivo no MarcEdit
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Abrir o arquivo no MarcEdit

Arquivos .mrk 
possuem o ícone 
com o “M” azul e 
são usados pelo 
MarcEdit.
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Atividade 1B: Abrir o arquivo no MarcEdit

Este editor é parecido com um “bloco 
de notas”. Ao utilizá-lo para alterar 
os registros, lembre-se de seguir o 
“formato” do MarcEdit.



 28 / 56

Atividade 1C: Remover e alterar campos e subcampos

Após concluir as edições, clique em 
“File” > “Compile file into MARC” 
para salvar o registro como um 
arquivo .mrc.
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Salvar o arquivo .mrc
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Baixar múltiplos registros da Unicamp
Selecione os 
registros 
desejados e 
clique em 
“Enviar 
para minha 
seleção”. 
Depois, 
acesse 
“Minha 
seleção”.
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Baixar múltiplos registros da Unicamp
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Baixar múltiplos registros da Unicamp
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Atividade 2: Editando múltiplos registros MARC

1) Abrir um arquivo contendo múltiplos registros MARC 21.

2) Gerar um relatório de campos e subcampos.

3) Incluir campos em todos os registros.

4) Remover alguns campos de todos os registros.

5) Alterar o conteúdo de alguns subcampos.

6) Salvar o arquivo com os registros MARC 21 deixando-o pronto para 
importação em um sistema de gerenciamento de bibliotecas (.mrc).
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Gerar relatório de contagem de campos

Antes de iniciar uma “limpeza” nos registros 
MARC, vale a pena gerar um relatório para 
saber quais campos/subcampos estão 
presentes nos registros.
Para isso, clique em “Reports” e em “Field 
count report”.
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Gerar relatório de contagem de campos
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Incluir, excluir, editar 
campos e subcampos
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Incluir/excluir campos em todos os registros

Para remover um 
campo, digite o 
número do campo 
e clique em 
“Delete field”.
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Alterar o conteúdo de alguns subcampos

Para substituir o conteúdo de um subcampo: 
- preencha o campo (field) e o subcampo (subfield);
- preencha o dado atual (field data)
- preencha o dado que deseja obter (replace with)
- clique em “Replace text”.
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Atividade 3: Coletar registros via Z39.50

1) Cadastrar um servidor Z39.50:

a) http://irspy.indexdata.com/find.html

2) Coletar os registros das obras de determinado autor ou assunto.

3) Realizar limpeza/adequação dos dados (edição, inclusão, remoção) em lote.

4) Salvar o arquivo com os registros MARC 21 deixando-o pronto para 
importação em um sistema de gerenciamento de bibliotecas (.mrc).

http://irspy.indexdata.com/find.html?cql.anywhere=&dc.title=&zeerex.country=Brazil&net.protocol=&net.host=&net.port=&net.path=&zeerex.reliabilityAtLeast=&zeerex.libType=&dc.description=&dc.creator=&_sort=&_search=Search&_count=10&_skip=0
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Servidores Z39.50

● Acesse http://irspy.indexdata.com/find.html e busque por servidores Z39.50.

● Alguns servidores disponíveis no Brasil:

http://irspy.indexdata.com/find.html
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Cadastrar o servidor no MarcEdit
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Cadastrar o servidor no MarcEdit
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Após o cadastro, selecione o servidor para a pesquisa
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Pesquisa Z39.50
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Pesquisa Z39.50
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Atividade 4: Coletar registros via OAI-PMH 

1) Localizar um provedor de dados que use o OAI-PMH (Dspace, OJS/SEER, OMP, 
etc.)

2) Identificar os dados do provedor e de um conjunto de registros (set).

a) https://lume.ufrgs.br/ 

b) https://lume.ufrgs.br/oai/request

c) Set: Editora da UFRGS: com_10183_182637

3) Coletar os registros do conjunto.

4) Realizar limpeza/adequação dos dados (edição, inclusão, remoção) em lote.

5) Salvar o arquivo com os registros MARC 21 deixando-o pronto para importação 
em um sistema de gerenciamento de bibliotecas (.mrc).

https://lume.ufrgs.br/
https://lume.ufrgs.br/oai/request
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OAI-PMH

Fonte: Martins e Ferreira (2012, p. 435)

http://revista.ibict.br/liinc/article/view/3359
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Provedores de dados OAI-PMH

● DSpace: acrescente /oai/request ao final do URL:

– https://lume.ufrgs.br/oai/request

– https://repositorio.unesp.br/oai/request 

● Revistas com o OJS/SEER: acrescente /oai ao final do URL:

– https://periodicos.ufsc.br/index.php/cbsm/oai 

● Portais/editoras com OMP: acrescente /oai ao final do URL:

– https://livros.unb.br/index.php/portal/oai 

– http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/oai 

* Configuração padrão. Podem ocorrer variações entre versões e instalações.

https://lume.ufrgs.br/oai/request
https://repositorio.unesp.br/oai/request
https://periodicos.ufsc.br/index.php/cbsm/oai
https://livros.unb.br/index.php/portal/oai
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/oai
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Coleta OAI-PMH no MarcEdit
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O MarcEdit é apenas uma ferramenta...

● Conheça o seu sistema

● Formule questionamentos: para quê todos aqueles dados dos 
registros MARC podem servir?

● Combine ferramentas: Excel/LibreOffice Calc, Notepad++, 
OpenRefine, etc.

● Seja criativo!
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Explore as ferramentas sem medo! O computador não vai explodir!

Fonte: https://www.freepik.com/free-vector/comic-bright-strips-with-explosive-halftone-rays_7997876.htm 

https://www.freepik.com/free-vector/comic-bright-strips-with-explosive-halftone-rays_7997876.htm
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https://www.youtube.com/user/tpreese/videos


 53 / 56

Guias, tutoriais, etc.

● https://fabricioassumpcao.com/2020/09/transformando-uma-planilha-em-registros-marc.html
● https://fabricioassumpcao.com/2020/09/transformando-registros-marc-em-uma-planilha.html
● https://guides.library.illinois.edu/MarcEdit 

https://fabricioassumpcao.com/2020/09/transformando-uma-planilha-em-registros-marc.html
https://fabricioassumpcao.com/2020/09/transformando-registros-marc-em-uma-planilha.html
https://guides.library.illinois.edu/MarcEdit
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https://www.youtube.com/c/TiagoMurakami/videos
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Algumas leituras

● ASSUMPÇÃO, F. S. Conversão de registros em XML para MARC 21: um modelo 
baseado em folhas de estilo XSLT. 135 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – 
Faculdade de Filosofia e Ciências, Universidade Estadual Paulista, Marília, 2013. Cap. 2 e 3. 
Disponível em: http://hdl.handle.net/11449/93658. Acesso em: 10 maio 2021.

● MARTINS, D. L.; FERREIRA, S. M. S. P. Protocolo OAI-PMH e sistemas federados de 
informação. Liinc em revista, v. 8, n. 2, 2012. Disponível em: 
https://doi.org/10.18617/liinc.v8i2.479. Acesso em: 13 maio 2021.

● MOREIRA, W.; RIBEIRO, T. Introdução ao uso dos protocolos SRU/SRW: ferramentas para a 
catalogação cooperativa. Perspectivas em Ciência da Informação, v. 13, n. 3, p. 167-182, 
2008. Disponível em: http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/pci/article/view/156. 
Acesso em: 13 maio 2021.

● ROSETTO, M. Uso do protocolo z39.50 para recuperação de informação em redes 
eletrônicas. Ciência da Informação, v. 26, n. 2, 1997. Disponível em: 
http://revista.ibict.br/ciinf/article/view/698. Acesso em: 13 maio 2021.

http://hdl.handle.net/11449/93658
https://doi.org/10.18617/liinc.v8i2.479
http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/pci/article/view/156
http://revista.ibict.br/ciinf/article/view/698
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Fabrício Silva Assumpção
Biblioteca Universitária / UFSC
fabricio.assumpcao@ufsc.br / fabricioassumpcao.com
13 de maio de 2021
https://www.youtube.com/watch?v=NlSslJmEB-Q

Obrigado!
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