
DOI (DIGITAL OBJECT IDENTIFIER) 

O QUE É O DOI?

O DOI é um código alfanumérico que identifica um conteúdo digital e fornece um 
endereço persistente para a sua localização na internet.

associa a cada documento  
eletrónico um identificador único, 
que atua como um mapeador que 
redireciona os utilizadores para um 
conteúdo, independentemente 
de onde este esteja alojado 

funciona como um mecanismo de 
hiperligação embutido nas listas de 
referências de outros documentos 
eletrónicos, permitindo o acesso 
integrado entre as referências

duas funções do DOI



O DOI foi desenvolvido pela International DOI Foundation (http://www.doi.org) e é 
executado através de agências de registo como o CrossRef (http://www.crossref.org), 
um serviço colaborativo de ligação entre referências.

Quando um utilizador clica numa referência, por exemplo de um artigo científico, e 
acede ao documento citado, isso acontece devido ao sistema DOI e ao serviço CrossRef: 
o DOI fornece a localização do documento na internet, o CrossRef redireciona o 
utilizador para essa localização.

O DOI de um determinado conteúdo é permanente, mesmo que se altere a sua 
localização ou outros metadados. Deste modo, indicar um documento pelo seu DOI 
permite uma localização mais fiável do que pelo seu endereço (URL), já que este último 
é mutável.

O DOI E O CROSSREF

COMO SE COMPÕE O DOI?

Os números DOI começam por um “10” e contêm um prefixo e um sufixo separados por 
uma barra (/).

O prefixo é um número de quatro ou mais dígitos associado a uma organização editora; 
o sufixo é determinado por essa editora e foi concebido para ser flexível e adaptar-se às 
normas de identificação particulares dessa editora.



LOCALIZAR DOCUMENTOS A PARTIR DO DOI

No site da DOI Foundation (http://www.doi.org) ou do CrossRef 
(http://www.crossref.org), encontra-se o “DOI Resolver”, onde podemos localizar um 
documento a partir do seu DOI.



FAZER LIGAÇÕES PARA UM DOCUMENTO USANDO O DOI

Para criar uma hiperligação para um documento deve-se colocar http://dx.doi.org/ 
antes do DOI do documento pretendido.

http://dx.doi.org/10.1007/s10453-008-9091-5

DOI HANDBOOK

Pode obter informação com maior detalhe, incluindo questões de índole técnica ou 
administrativa, no “DOI Handbook”, disponível...

neste URL: http://www.doi.org/hb.html
  ou
neste DOI: http://dx.doi.org/10.1000/182


