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RESUMO 
 

Apresenta o tema dos identificadores persistentes para acesso a recursos informacionais na 

Web e o estado da arte da questão. Aborda o crescente uso da Web e reforça a importância da 

garantia do acesso permanente. Trata das unidades de informação e o impacto dos novos 

recursos informacionais digitais no alcance e nos públicos dos seus serviços e produtos. 

Reforça os obstáculos ao acesso preciso e integral aos objetos digitais. Explica a relevância 

dos identificadores persistentes para garantirem ―links‖ permanentes, que nunca ―caiam‖. 

Trata do desenvolvimento dos acervos digitais e aponta para a crescente demanda por gestão 

de objetos digitais nas unidades de informação. Trata da curadoria digital. Traz o referencial 

teórico sobre os acervos digitais em memória e cultura. Traça o histórico da implantação da 

Internet. Aborda sobre as redes de computadores e os protocolos de comunicação. Reforça o 

impacto das publicações digitais e sua relação com os identificadores persistentes. Discutir o 

papel do profissional da informação com relação à curadoria de acervos digitais, e seu papel 

fundamental na escolha e atribuição do sistema de identificadores persistentes.  

 

Palavras-Chave: Identificadores persistentes. Web. Acervos digitais. Curadoria Digital.  

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Presents the topic of persistent identifiers for access to informational resources on the Web 

and the state of the art of the issue. It addresses the increasing use of the Web and reinforces 

the importance of ensuring permanent access. It deals with information units and the impact 

of new digital information resources on the reach and audiences of its services and products. 

It reinforces obstacles to accurate and comprehensive access to digital objects. Explain the 

relevance of persistent identifiers to ensure permanent "links" that never "fall". It deals with 

the development of digital collections and points to the growing demand for management of 

digital objects in information units. It deals with digital curatorship. It brings the theoretical 

reference on the digital collections in memory and culture. Trace the history of Internet 

deployment. It addresses computer networks and communication protocols. It reinforces the 

impact of digital publications and their relationship to persistent identifiers. To discuss the 

role of the information professional in relation to the curation of digital collections, and their 

fundamental role in the selection and assignment of the system of persistent identifiers. 

Keywords: Persistent identifiers. Web. Digital collections. Digital Curation.  
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1 INTRODUÇÃO 

Com o crescente uso da Web cresce também o número de recursos — também 

denominado por vezes na literatura de objetos digitais — disponíveis em formato 

digital, sejam eles nato-digitais ou digitalizados. A evolução da tecnologia prevê 

desafios no que concerne à preservação e ao acesso permanente a estes recursos digitais.  

Arquivos, Bibliotecas e Museus possuem papel essencial quanto ao acesso e 

preservação de processos intelectuais e criativos de uma sociedade (FERREIRA, 2006, 

p.17). A divulgação dos seus acervos começou através dos catálogos que ―passaram de 

listas alfabéticas de títulos, a fichários desdobrados por títulos, autores e assuntos até, 

com o advento da tecnologia dos computadores‖ (MARCONDES, 2017, p. 2134), onde 

tais instituições passaram a lidar com os impactos da Web e o uso da Internet como 

forma de armazenamento e divulgação.  

Cada vez mais, editoras científicas, arquivos, bibliotecas e centros de 

informação estão optando por utilizar a internet, bancos de dados e 

mídias como CDs, DVDs e blue rays para armazenar conteúdos novos 

e acervos antigos. (AVANCINI, 2012). 

Desde a década de 1980 e 1990, diversas instituições de memória e cultura pelo 

mundo começaram com projetos de digitalização e acesso em linha de seus acervos 

(MARCONDES, 2017). A Web por sua vez possibilitou ampliar o alcance dos serviços 

dessas instituições em uma escala global. Avancini (2012) cita uma frase da 

coordenadora da Biblioteca Nacional Digital
1
 (BNDigital), Ângela Bettencourt, onde 

reforça que ―a publicação em meio digital, se de livre acesso, sem dúvida é mais 

democrática, mais fácil de intercambiar e disseminar o conhecimento‖.  

Os acervos digitais possibilitam o acesso a qualquer hora e a partir de qualquer 

lugar, a mesma facilidade de acesso não ocorre quanto aos objetos físicos 

(MARCONDES, 2017, p. 2137). Como exemplo, a Biblioteca Apostólica Vaticana — 

conhecida também como Biblioteca do Vaticano — através da digitalização e 

disponibilização do acervo na Web, oferece atualmente cerca de 150.000 manuscritos 

de forma ilimitada, onde antes o atendimento restringia-se a 2000 acadêmicos 

anualmente que podiam visitar a Biblioteca presencialmente (MARCONDES, 2017, p. 

2136). O Anexo A exibe mais detalhes da coleção digital da Biblioteca do Vaticano, 

além de exemplos de intuições brasileiras que também disponibilizam seus acervos na 

Web.   
                                                           
1
 BNDigital. Disponível em: <https://bndigital.bn.gov.br/>. Acesso em: 20 julho 2018.  
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O acesso preciso e integral aos objetos digitais conta com obstáculos, como: a 

identificação e localização. Brito et al. (2013) explicam que: ―a falta de padronização 

das identificações e os links quebrados apresentam-se como um dificultador no uso da 

Web como fonte de informação‖ (BRITO et al., 2013, p. 36).  

Todo objeto digital publicado na Web é acessado através de um ―link‖. O ―link‖ 

tradicional — o URL (Uniform Resource Locator) — define a localização dos recursos 

disponíveis na Web, é uma tecnologia presente desde os primórdios da Web quando 

havia poucos servidores e poucos sítios. Consiste basicamente no endereço de um 

recurso em um servidor. O URL está sujeito a ―quebra de links‖ toda vez que um 

recurso tem sua localização física alterada, pois ―é simplesmente um endereço 

usualmente mascarado como um identificador‖ (SAYÃO, 2007, p. 67).  

Problemas como a instabilidade dos ―links‖ e mudanças de URL dificultam e 

por muitas vezes impossibilitam o acesso. Sayão (2007) cita Bigwood (1999) com 

relação à instabilidade da URL: 

O efeito da instabilidade do URL está continuamente presente, tanto 

para quem busca informação profissionalmente, como para quem 

simplesmente navega na Web. Repetidamente estamos diante de links 

quebrados, e a cada dia cresce a proporção de links que, ao serem 

acionados, produzem como resposta a mensagem recorrente: ―Erro 

HTTP – 404 Arquivo não encontrado‖. Estima-se que esse erro ocorre 

em cerca de 7% dos links. (SAYÃO, 2007 apud BIGWOOD, 1999, p. 

67). 

Com a crescente demanda de objetos digitais, assim como a necessidade de 

tornar acessíveis os acervos digitais na Web, é necessário para os gestores de sistemas 

de informação pensar na adoção de identificadores persistentes, pois são uma evolução 

da tecnologia Web dos URL. São ―links‖ persistentes, ou seja, que nunca ―quebram‖. 

Atualmente parte dos acervos disponíveis na Web não utilizam identificadores 

persistentes, o que dificulta a busca e recuperação devido à fragilidade dos ―links‖, além 

da falta de interoperabilidade. 

A ausência de estabilidade nos ―links‖ disponíveis na Web coloca em risco a 

recuperação dos objetos digitais acarretando na perda da informação, o que gera grandes 

riscos para a memória de uma instituição e da sociedade. 

Com relação à recuperação precisa da informação e promover a 

interoperabilidade das unidades de informação, observando os principais teóricos, 

evidencia-se a preocupação quanto à estabilidade, identificação e localização dos 

―links‖ disponíveis na rede atualmente.  
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O objetivo desta dissertação é apresentar o estado da arte com relação aos 

problemas de acesso aos objetos digitais na Web, e apontar as soluções que 

identificadores persistentes fornecem. Ainda será discutido o papel dos profissionais de 

informação no que concerne à gestão, seleção e atribuição de identificadores 

persistentes. 

 Esta dissertação está assim desenvolvida: nesta primeira seção apresentaremos 

uma visão geral da pesquisa em uma tentativa de apresentar de que forma surgiu o 

problema e sua situação atual; seguido da justificativa e os objetivos tanto o geral 

quanto os específicos. 

A segunda seção apresenta os procedimentos metodológicos para a realização da 

pesquisa. A terceira seção discute o referencial teórico, onde para abordarmos os 

identificadores persistentes é necessário tratar de temas como: o histórico e 

funcionamento da internet e das redes de computadores, desde seu surgimento no 

período da II Guerra Mundial até sua grande expansão na década de 1990; os protocolos 

de comunicação, onde serão tratados os modelo de referência OSI e TCP/IP; o 

funcionamento da World Wide Web (WWW) e do protocolo HTTP (Hypertext Transfer 

Protocol); o esquema de identificadores da Web, onde para entendermos o 

funcionamento dos identificadores persistentes é preciso definir Uniform Resource 

Identifiers (URI), Uniform Resource Locator (URL) e  Uniform Resource Name  

(URN); os acervos digitais em ciência, memória e cultura, reforçando a importância 

dessas instituições para a disseminação e acesso a informação, e expondo as novas 

potencialidades dos acervos digitais; revisão da literatura quanto a definição do termo 

curadoria digital; e por fim, objetos digitais simples e complexos e sua relação com os 

identificadores persistentes.  

A seção quatro dispõe-se dos resultados onde explica o conceito de 

identificadores persistentes, e especifica em subseções os diferentes tipos de 

identificadores tanto de recursos informacionais físicos quanto digitais.  

A seção cinco trata do profissional da informação — tomamos por base 

profissões ligadas ao tratamento da informação como: arquivista, bibliotecário e 

museólogo, além de profissionais ligados a área da Tecnologia da Informação e Ciência 

da Informação — na gestão de identificadores persistentes para os acervos digitais de 

uma instituição, e as subseções fornecem diretrizes para a escolha e gestão de sistemas 

de identificadores persistentes. 
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Por fim, nas conclusões finais são revistas as principais questões tratadas ao 

longo da dissertação, onde é levantada uma conclusão.   

1.1 JUSTIFICATIVA 

A Internet prevê desafios, mas oferece uma gama de soluções. Auxilia na 

divulgação e contribui com a diversidade e a interoperabilidade, além de promover 

rápido acesso à informação.  

A Internet em termos de sistemas de informação, provê acesso 

imediato a uma quantidade gigantesca de informações científicas, 

culturais, artísticas, de lazer, em tempo real, de forma direta pelo 

usuário, abrindo para este possibilidades antes inimagináveis. 

(MARCONDES; GOMES, 1997, p. 57). 

É sabido que cresce exponencialmente a migração das publicações em papel 

para os meios digitais (ARELLANO, 2004), como também a digitalização dos acervos 

de ciência, memória e cultura. Esse é um dos impactos da Internet nos sistemas de 

informação, que segundo Marcondes e Gomes (1997, p. 61) criam ameaças, ―mas 

também oportunidades para o desenvolvimento desses serviços‖. Uma dessas ameaças 

que será tratada nesta dissertação é quanto à estabilidade dos ―links‖, uma vez que a 

possibilidade de acesso permanente é fundamental e os serviços de informação devem 

prover informação relevante e confiável. 

A condição de permanência dos links por longo prazo é um fator 

importante para a integridade dos objetos digitais, dado que estes 

recursos são compostos também pelos seus relacionamentos com 

outros objetos digitais; relacionamentos que, por sua vez, se realizam 

através de links acionáveis. (SAYÃO, 2007, p. 66). 

As instituições de ciência, memória e cultura cada vez mais se preocupam com 

questões como o acesso e a interoperabilidade. As tecnologias de dados abertos 

interligados - a tecnologia LOD (Linked Open Data) - está sendo utilizada em diversos 

acervos digitais, por exemplo, nos Museus cresce a publicação de coleções na Internet 

onde são referenciáveis através de URL. A fim de promover o desenvolvimento e a 

implementação de tecnologias de dados vinculado de forma abrangente, a ICOM
2
 

(International Committee for Documentation), responsável por elaborar políticas 

internacionais para a comunidade museológica, afirma o seguinte princípio: ―cada 

museu deve estabelecer e publicar na internet um único e persistente identificador- 

                                                           
2
 ICOM. Disponível em: <http://icom.museum/>. Acesso em: 10 julho 2018. 
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preferencialmente como http URI (= URL) — para cada um dos seus objetos
3
‖ 

(CIDOC, 2012). Marcondes (2017) reforça que a tecnologia LOD integrada a Web 

Semântica contribui com a ampliação do acesso e recuperação dos acervos digitais 

dessas instituições (MARCONDES, 2017). 

A Web Semântica que é considerada o novo ―paradigma‖ na interligação de 

acervos digitais (DOERR et al., 2010, p. 2 apud MARCONDES, 2016, p.65), se baseia 

na proposta em que qualquer recurso disponível na Web teria seu conteúdo descrito por 

metadados onde o usuário e os programas pudessem interpretá-los (MARCONDES, 

2017, p. 2137).  

Para além de uma Web de documentos hipertextuais interligados entre 

si e inteligíveis somente por humanos, teríamos uma Web de recursos, 

qualquer coisa que esteja disponível na Web e acessível através de 

―link‖, representada em formatos ―inteligíveis‖ tanto por pessoas 

como por programa. (MARCONDES, 2017, p. 2137). 

Não é o foco desta dissertação, mas é relevante ressaltarmos a importância do 

acesso aberto.  As bibliotecas digitais, repositórios e instituições de memória e cultura 

têm digitalizado e disponibilizado seus acervos na Web com acesso aberto 

(MARCONDES, 2017), pois além de fomentar a divulgação dos seus acervos, o acesso 

aberto aumenta significativamente a busca nas unidades de informação (KAPSALIS, 

2016).  

O acesso aberto ainda proporciona maior retorno à sociedade que as mantêm, 

além promover maior uso e reuso dos conteúdos sob sua guarda, como afirma Santos et 

al. (2016, p. 204), o movimento de acesso aberto incorporado as ações das unidades de 

informação promove ―o acesso democrático e amplo de conteúdo informacional para os 

seus usuários‖. A condição para o acesso aberto é a garantia de acesso a qualquer 

momento, de qualquer lugar, sem ―quebras de links‖. 

Nesta dissertação abordaremos os diferentes tipos de identificadores persistentes, 

tanto os digitais quanto os identificadores de recursos informacionais físicos, como os 

International Standard Book Number (ISBN) e os International Standard Serial 

Number (ISSN), pois também são usados em diversos sistemas de identificadores 

persistentes de objetos digitais, onde ―a partir desse identificador podem ser buscadas 

                                                           
3
 Each museum should establish and publish on the internet such a unique and persistent identity – 

preferably as http URI (=URL) – for each of its objects; 

CIDOC, Annual General Meeting, 2012, Helsinki. Disponível em: 

<http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/cidoc/PDF/StatementOnLinkedDataIdenti

fiersForMuseumObjects.pdf>. Acesso em: 10 julho 2018. 
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informações e acionados serviços associados a determinado objeto‖ (BRITO et al., 

2013, p. 7).  

 O uso de identificadores persistentes é importante uma vez que são essenciais 

para o acesso contínuo e inequívoco aos objetos digitais disponíveis na Web. Além de 

que alguns identificadores como o Digital Object Identifier (DOI) e Persistent URL 

(PURL) (que trataremos com maior profundidade nesta dissertação) permitem a 

recuperação de metadados o que contribui ainda mais para a localização, acesso e reuso 

dos recursos publicados na Web.  

[...] a identificação permanente, garante o acesso contínuo ao próprio 

recurso, assegurando que este seja localizado e se ―materialize‖ todas 

as vezes que seu link referencial seja acionado ou clicado [...]. 

(SAYÃO, 2007, p. 66). 

Um sistema de informação que surge com a Web são os repositórios digitais, 

que vem cada vez mais sendo disseminado em todo o mundo. Eles são encarregados de 

preservar e prover acesso permanente em longo prazo à produção científica de 

instituições ou áreas de conhecimento. Martins et al. (2008) define repositórios digitais 

como: 

[...] é aquele onde conteúdos digitais, recursos, estão armazenados e 

podem ser pesquisados e recuperados para uso posterior. Um 

repositório suporta mecanismos de importação, exportação, 

identificação, armazenamento e recuperação de recursos digitais. 

(MARTINS et al., 2008). 

Cresce exponencialmente também o número de repositórios institucionais, que 

tem por definição: 

Um conjunto de serviços que uma universidade oferece aos membros 

da sua comunidade, para a gestão e disseminação de materiais digitais, 

criados pela instituição e pelos seus membros. (MARTINS et al. 2008 

apud LYNCH, 2003). 

Martins et al. (2008) explica que o repositório digital ―suporta mecanismos de 

importação, exportação, identificação, armazenamento e recuperação de recursos 

digitais‖. Cuidados, como a utilização de identificadores persistentes também em 

repositórios digitais, contribuem para o acesso, recuperação e preservação da 

informação. Como afirmam Dias e Weber (2013, p. 12): ―a replicação dos documentos 

nos repositórios vem ao encontro da preservação, mas a execução desse processo sem os 

devidos cuidados torna-se ineficaz‖.  

Com o desenvolvimento dos acervos digitais nas unidades de informação 

observa-se também uma preocupação quanto à gestão de dados de pesquisa, surge com 
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isso o conceito de curadoria digital, que se manifesta da necessidade de preservar a 

capacidade que o conjunto de dados tem de propagar conhecimento em longo prazo 

(SAYÃO; SALES, 2012, p. 180).  

A curadoria digital consiste em uma gestão ativa tanto dos dados de pesquisa 

como também de outros objetos, como por exemplo, um manuscrito raro digitalizado. 

Ela envolve manutenção e preservação dos recursos digitais por todo seu ciclo de vida. 

Engloba também a gestão de conjunto de dados para uso diário ―assegurando (...) que 

eles possam ser pesquisados e continuem viáveis, isto é, capazes de serem lidos e 

interpretados continuamente‖ (SAYÃO; SALES, 2012, p. 184). Os identificadores 

persistentes por sua vez auxiliam com a padronização na publicação de dados (SAYÃO; 

SALES, 2012). 

Os ―links‖ quebrados impossibilitam o acesso, uso e recuperação da informação, 

afetando os usuários das unidades de informação e da Web em geral, uma vez que não 

conseguem acesso ao conteúdo vinculado ao ―link‖. Já em 2002, quando a Web estava 

se consolidando, um estudo — apontado na citação baixo — de Koehler (2002) 

indicava a fragilidade do URL, o que reforça ainda mais a urgência e relevância do tema 

dessa dissertação. 

Numa medida ao longo do tempo, tendo como objeto de estudo uma 

amostra aleatoriamente selecionada de URLs, foi demonstrado que 

somente cerca de 34% dos URLs permaneciam ativos depois de um 

período de quatro anos. (KOEHLER, 2002).   

Garantir a acessibilidade e integridade dos objetos digitais assegura que o 

usuário recupere a informação contida no ―link‖ e contribui para a preservação em 

longo prazo, uma vez que ―alguns dados de pesquisa são únicos e não podem ser 

substituídos se forem destruídos ou perdidos‖ (SAYÃO; SALES, 2012, p. 179).  

Os profissionais da informação têm vivenciado atualmente diversos avanços 

tecnológicos e o aumento da produção de objetos digitais. É sabido por parte dos 

profissionais que questões como a recuperação e preservação em longo prazo são 

importantes para a comunidade científica. 

O desenvolvimento e a difusão do novo paradigma tecnológico, 

impulsionado pela vinculação das tecnologias eletrônicas, óticas, de 

multimídia e de comunicação, deram lugar a uma explosão 

informativa e comunicacional sem precedentes. Esta explosão vem 

incrementando e potencializando de forma notável as capacidades dos 

profissionais da informação, mediante a utilização de novas 

ferramentas de busca, processamento, armazenamento, acesso e 

transferência da informação. (CUNHA, 2000, p. 185). 
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É essencial que o profissional da informação esteja integrado às diversas 

transformações e saiba percorrer em tal cenário da informação, uma vez que se destaca 

pelo conhecimento do trato e uso da informação. Tais transformações são consequência 

não só da diversidade de suportes, mas também do papel, função, uso e das expectativas 

dos usuários para com o tratamento da informação (CUNHA, 2000, p. 188). 

O tema desta dissertação é relevante, pois discute a questão dos identificadores 

persistentes que viabilizam o acesso a recursos informacionais digitais na Web. De 

acordo com Sayão (2007), os identificadores persistentes são importantes para os 

acervos digitais: ―Não se pode mais prescindir dessa característica quando se pensa na 

integridade dos objetos digitais e nas várias faces do acesso contínuo a eles‖ (SAYÃO, 

2007, p. 80).  

A crescente produção de objetos digitais passa a fazer parte da realidade das 

instituições que possuem acervos científicos ou de memória e cultura. Esta pesquisa 

proporcionará benefícios no que diz respeito ao do papel profissional da informação 

diante do cenário atual nas unidades de informação, uma vez que cresce cada vez mais a 

quantidade de objetos digitais e a necessidade de gerencia-los e garantir sua recuperação 

e acesso.  

O presente trabalho trata dos identificadores persistentes para diferentes tipos de 

recursos de informação: registros digitalizados de acervos de instituições de memória e 

cultura; conjuntos de dados científicos; e registros em repositórios digitais.  

Juntamente com a discussão dos identificadores persistentes será discutido 

também o papel do profissional da informação com relação à curadoria e atribuição de 

identificadores persistentes aos acervos digitais.  

Os identificadores persistentes contribuem também com a preservação em longo 

prazo e a recuperação da informação, uma vez que garantem a estabilidade dos ―links‖ e 

o acesso à informação a ele vinculada. A adoção de identificadores persistentes 

contribui para a pesquisa, para a comunidade científica e também para a memória da 

sociedade.  

Diante deste cenário surgem os seguintes questionamentos: O que são 

identificadores persistentes? Quais são seus tipos, padrões e como funcionam? Em que 

medida o acesso aos acervos digitais depende de identificadores persistentes? Qual o 

papel dos profissionais de informação na atribuição de identificadores persistentes aos 

recursos digitais? 
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1.2 OBJETIVOS 

O objetivo geral do trabalho é apresentar estado da arte quanto aos problemas de 

acesso aos objetos digitais e as soluções existentes fornecidas pelos identificadores 

únicos, assim como expor o que são. Também pretende discutir o papel dos 

profissionais de informação no tocante à seleção, gestão e atribuição de identificadores 

persistentes. 

Para que o objetivo geral seja alcançado, objetivos específicos foram traçados, 

são eles:  

a) Levantar o que são identificadores persistentes; quais são os sistemas de 

identificadores existentes hoje e como funcionam do ponto de vista tecnológico;  

b) Discutir o papel do profissional da informação com relação à curadoria de acervos 

digitais, em especial, quanto à atribuição de identificadores únicos aos objetos digitais. 
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2 METODOLOGIA 

A metodologia ajuda a refletir um novo olhar sobre o mundo (SILVA; 

MENEZES, 2005, p. 9). Kauark, Manhães e Medeiros (2010) citam Minayo (1993) no 

que se refere à pesquisa:  

É uma atitude e uma prática teórica de constante busca que define um 

processo intrinsecamente inacabado e permanente. É uma atividade de 

aproximação sucessiva da realidade que nunca se esgota, fazendo uma 

combinação particular entre teoria e dados. (KAUARK; MANHÃES; 

MEDEIROS 2010 apud MINAYO, 1993, p. 25). 

Uma pesquisa por sua vez pode seguir dois tipos de abordagem metodológica: a 

quantitativa e a qualitativa. A abordagem quantitativa ―considera que tudo pode ser 

quantificável, o que significa traduzir em números opiniões e informações para analisa-

las‖ (SILVA E MENEZES, 2005, p. 20). 

Nesta pesquisa, as fontes utilizadas foram analisadas qualitativamente, que 

segundo Kauark, Manhães e Medeiros (2010) a pesquisa qualitativa caracteriza-se por: 

[...] uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um 

vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 

sujeito que não pode ser traduzido em números [...]. O ambiente 

natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o 

instrumento-chave [...]. O processo e seu significado são os focos 

principais de abordagem. (KAUARK; MANHÃES; MEDEIROS, 

2010, p. 26 e 27). 

Quanto aos objetivos traçados em um estudo, a pesquisa pode ser explicativa, 

descritiva e exploratória. Esta dissertação é explicativa, pois pretende servir aos 

profissionais de informação como fonte explicativa da questão dos identificadores 

persistentes. A pesquisa explicativa envolve levantamento bibliográfico, propõe uma 

visão geral acerca do fato, ou seja, ―visa identificar os fatores que determinam ou 

contribuem para a ocorrência dos fenômenos‖ (SILVA; MENEZES, 2005 apud GIL, 

1991, p. 21); 

 Os procedimentos metodológicos desta dissertação são o levantamento 

bibliográfico e documental do estado da arte atual, a fim de obter repostas às questões 

levantadas neste trabalho. As buscas se atentaram as seguintes palavras chaves: 

identificadores persistentes, curadoria digital, profissional da informação, objeto digital, 

acervo digital, repositórios digitais, unidades de informação, Digital Object Identifier 

(DOI), entre outros. 

As fontes que utilizadas são artigos de periódicos nacionais e estrangeiros 

disponibilizados em fontes confiáveis como: a Biblioteca Digital de Teses e 
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Dissertações
4
 (BDTD), Base de Dados em Ciência da Informação

5
 (BRAPCI), 

BENANCIB
6
 e material bibliográfico indicado pelo orientador desse estudo. Além 

disso, o trabalho pesquisou em diferentes sites oficiais de instituições, de sistemas de 

identificadores persistentes, e diversos outros.   

A dissertação foi realizada a partir do método indutivo e o objeto de leitura será 

o material levantado encontrado nos principais teóricos que abordam acerca do tema 

proposto. Serão levantados artigos, projetos, experiências, dentre outros aspectos que 

auxiliem a compor o projeto. 

Em suma, esta dissertação segue a abordagem qualitativa de natureza aplicada. É 

uma pesquisa explicativa e segue o procedimento documental a partir do método 

indutivo. 

Com o resultado da análise efetuada, apresenta o que são identificadores 

persistentes, o estado da arte do problema, as soluções existentes e abordar o papel do 

profissional da informação.  

 

  

                                                           
4
 BDTD. Disponível em: <http://bdtd.ibict.br/vufind/>.  

5
 BRAPCI. Disponível em: <http://www.brapci.inf.br/>. 

6
 BENANCIB. Disponível em: <http://repositorios.questoesemrede.uff.br/repositorios/>. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

Para discutir a questão dos identificadores persistentes de recursos publicados na 

Web, é necessário abordar o tema a partir de um referencial teórico que inclua assuntos 

como — acervos digitais em ciência, memória e cultura, a história da Internet, 

funcionamento técnico da internet e da Web, em especial o protocolo TCP/IP, além da 

curadoria digital. Tais temas serão tratados nos tópicos a seguir.  

3.1 HISTÓRICO E FUNCIONAMENTO DA INTERNET E DAS REDES DE 

COMPUTADORES 

O período da II Guerra Mundial introduziu os computadores como ferramentas 

de comunicação e controle de informação (CARVALHO, 2006, p. 6 apud EDWARDS, 

1996). No período da Guerra Fria, no final da década de cinquenta, iniciou-se a corrida 

espacial. Os soviéticos lançaram o satélite Sputnik e os Estados Unidos por sua vez 

reagiram com a criação da Advanced Research Projects Agency (ARPA) — uma 

agencia militar de pesquisa utilizada para pesquisa e desenvolvimento de alto risco 

(CARVALHO, 2006, p. 8). 

No início dos anos 60, foi criado na ARPA o Command and Control Program 

Office (Programa de Controle e Comando), dentre as novas pesquisas estavam o 

―desenvolvimento da computação interativa, com novas interfaces homem-computador 

e o uso de sistemas de tempo compartilhado (time-sharing systems)‖. Face ao novo 

direcionamento que o programa tomara, o mesmo passou a ser chamado de ―Técnicas 

de Processamento da Informação (Information Processing Techniques Office, IPTO)‖ 

(CARVALHO, 2006, p. 9 e 10). 

Em 1967, Lawrence Roberts apresentou em um simpósio sobre sistemas 

operacionais o projeto da Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET), a 

rede de computadores da ARPA.  Tal proposta passou por críticas pelo fato de propor o 

uso de pacotes e pela variedade de computadores a serem interligados e produzidos por 

diferentes fabricantes, além de serem incompatíveis entre si (CARVALHO, 2006, p. 

16). 
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Uma das estratégias adotadas que viabilizaram a construção da 

ARPANET foi a de implantação de uma arquitetura que permitisse 

dividir as complexas tarefas de conectividade em um conjunto de 

funções discretas que interagissem entre si através de regras 

específicas. Essas funções eram chamadas de camadas, pois estavam 

dispostas em uma hierarquia conceitual que ia do nível mais concreto 

(da manipulação de sinais elétricos nos meios físicos de comunicação) 

ao mais abstrato (da interpretação de comandos dados por usuários, 

em linguagem mais próxima da humana). (CARVALHO, 2006, p. 

16). 

O estilo de gerenciamento de projeto visando à integração e cooperação entre os 

integrantes fora outro fator que possibilitou o desenvolvimento da ARPANET 

(CARVALHO, 2006, p.17).  

Em 1973, diante do cenário de desenvolvimento de redes via satélite, a equipe 

responsável em desenvolver especificações técnicas para ARPANET teve como nova 

missão a criação de uma arquitetura capaz de interconectar diversas redes heterogêneas, 

o que ocasionou na criação de um conjunto de protocolos conhecidos como 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) (CARVALHO, 2006).   

Com o decorrer dos anos outras redes de comunicação surgiram nos Estados 

Unidos. Em 1981, nasce uma forte rede sem apoio governamental e sem restrição de 

acesso chamada Because It’s Time Network (BITNET), que tinha por objetivo interligar 

pessoas de modo simples e de baixo custo, uma vez que a ARPANET restringia-se as 

instituições aprovadas pelos militares (CARVALHO, 2006).   

A partir dos anos 90 as redes de computadores deixaram de ser destinadas aos 

pesquisadores e empresas, e passaram a abranger o público em geral. 

A norma ISO/IEC 7498-1
7
 define rede de computadores como — um conjunto 

de um ou mais computadores, o software associado, periféricos, terminais, operadores 

humanos, processos físicos, meios de transferência de informação entre outros 

componentes, formando um conjunto autônomo capaz de executar o processamento e a 

transferência de informações. Ou seja, é um sistema que interliga um ou mais 

computadores através de conexões e equipamentos (ELIAS; LOBATO, 2013, p. 1). 

No que diz respeito à área geográfica ou organizacional as redes podem ser: 

Local Area Networks (LAN), Metropolitan Area Network (MAN) e Wide-Area Network 

(WAN). A LAN é o tipo de rede da qual conecta máquinas em uma área 

geograficamente limitada, como: escritórios, laboratórios, residências, prédios etc, 

                                                           
7
 ISO/IEC 7498-1. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/20269.html>. Acesso em: 30 março 

2018. 
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podendo existir mais de uma rede local numa mesma instituição ou empresa. A rede 

MAN abrange a área total de uma cidade ou bairro, podendo haver também mais de 

uma em uma mesma região. A WAN por sua vez é capaz de interligar redes locais e 

metropolitanas, é também uma rede de longa distância interliga países e continentes 

(BANDEIRA; FERNANDES, 2013). 

A Internet — a maior de todas as redes — é constituída por inumeráveis LAN e 

WAN, consiste em um sistema mundial de redes interconectadas com intuito de 

compartilhamento de informações e comunicação. Através dela é possível acessar 

informação armazenada em diversos computadores numa escala global. A conexão 

entre o público é possível através do Internet Service Provider (ISP), isto é, provedores 

de internet existentes em níveis desde locais a internacionais (BANDEIRA; 

FERNANDES, 2013, p. 20). 

3.1.1 PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO 

Para que ocorra a comunicação entre dois computadores é necessário que o 

emissor e o receptor dialoguem na mesma língua.  O protocolo por sua vez consiste em 

regras que tem por finalidade controlar ―a interação de duas máquinas ou dois processos 

semelhantes ou com funções semelhantes‖ (ELIAS; LOBATO, 2013, p. 45) — faz-se 

necessário, no entanto, que os dois computadores utilizem o mesmo protocolo para que 

ocorra a comunicação. Essa linguagem é chamada de protocolo de comunicação.   

Devido à complexidade da comunicação entre computadores ela divide-se em 

camadas hierárquicas chamadas de: ―arquitetura em camadas‖, que tem por finalidade 

organizar as funções e propiciar uma melhor estruturação do hardware e software de um 

projeto de rede (ELIAS; LOBATO, 2013, p. 46). 

As camadas de protocolo funcionam de forma independente podendo corrigir 

erros e alterar o conteúdo da mensagem a ser passada a outra camada. A comunicação 

entre camadas parte das seguintes premissas: ―cada camada se comunica somente com 

as camadas adjacentes (superior e inferior)‖ e ―cada camada usa serviços da camada 

inferior e provê serviços à camada superior‖ (ELIAS; LOBATO, 2013, p. 46). Tal 

transferência de informação entre camadas é realizada através de interfaces, que 

consiste em um conjunto de regras que controla tal interação.  

Serão abordados nesse trabalho os dois modelos em camadas largamente 

tratados na literatura, o modelo de referência Open Systems Interconnection (OSI) e o 

modelo TCP/IP (Transmission Control Protocol /Internet Protocol).  
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O modelo OSI fora desenvolvido pela International Organization for 

Standardization (ISO) motivado pela incompatibilidade entre arquiteturas de redes e a 

variedade de fabricantes, onde cada um possuía sua própria arquitetura de hardware e 

software. Ele é composto por sete camadas (quadro 1), são elas: física, enlace de dados, 

rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. 

Quadro 1- Modelo OSI 

 
Fonte: Elaborada pelo autor, 2019. 

A camada ―física‖ transmite bits por meio de um canal de comunicação, nela 

ocorre à especificação das interfaces; na ―enlace de dados‖ é onde ocorre o controle de 

fluxo e onde são verificados possíveis erros na transmissão; na ―rede‖ envia a 

mensagem do emissor para a máquina do receptor, tem como função o roteamento e 

endereçamento; na ―transporte‖ ocorre a ordenação das mensagens, também controla o 

fluxo de dados e a conexão; a camada ―sessão‖ gerencia, controla e sincroniza o diálogo 

entre as máquinas; a ―apresentação‖ tem como função a criptografia e compressão de 

dados; a última camada por fim, a ―aplicação‖, propicia o acesso à comunicação entre 

usuários (ELIAS; LOBATO, 2013). 

A arquitetura TCP/IP
8
 é a mais atualizada atualmente e propicia a comunicação 

entre usuários a nível global através da rede Internet. O TCP/IP se caracteriza por um 

                                                           
8
 TCP/IP. In: Wikipédia: a enciclopédia livre. Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/TCP/IP> 
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conjunto de protocolos cuja divisão é feita por camadas, onde o primeiro protocolo TCP 

transporta dados através da rede, e o IP responsabiliza-se pelo endereçamento do 

dispositivo de rede (BANDEIRA; FERNANDES, 2013, p. 37). 

As camadas do modelo TCP/IP — assim como do modelo OSI — possuem 

funções específicas e organiza-se em quatro camadas: ―aplicação‖, ―transporte‖, ―redes‖ 

e ―interface de rede‖. O quadro 2 demonstra a divisão da arquitetura TCP/IP com os 

principais protocolos de cada camada.  

Quadro 2- Arquitetura TCP/IP e principais protocolos 

 
Fonte: BANDEIRA; FERNANDES, 2013. 

A ―camada de rede‖ partilha das mesmas funções do modelo OSI, porém o 

modelo TCP/IP funciona sobre qualquer meio de transmissão e protocolo. A ―camada 

de Internet‖ utiliza o protocolo IP, não há controle de erros, suportam também outros 

protocolos como — o ARP (Address Resolution Protocol), RARP (Reverse Address 

Resolution Protocol) entre outros. Na ―camada de transporte‖ podem ser utilizados três 

protocolos: TCP, UDP (User Datagram Protocol) e SCTP (Stream Control 

Transmission Protocol). A ―camada de aplicação‖ dispõe de aplicações para diferentes 

tarefas, como a transferência de páginas Web e de arquivos; nela são combinadas as 
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seguintes camadas do modelo OSI: sessão, apresentação e aplicação (BANDEIRA; 

FERNANDES, 2013, p. 39 e 40). 

Ainda com relação ao endereço IP, — responsável pelo endereçamento do 

dispositivo de rede — eles são usados pela camada de rede para determinar a 

localização física e virtual do equipamento. Tal endereço se caracteriza por uma 

sequência de números, por exemplo, o site oficial da Fundação Casa de Rui Barbosa 

possui o endereço IP 187.0.209.83, tem por nome de domínio 

―http://www.casaruibarbosa.gov.br/‖. ―O nome de domínio é formado por nomes 

separados por pontos, o último desses nomes é o ―domínio de topo‖, alguns exemplos 

são: ‖.net‖, ―.com‖, ―.org‖, , ―.edu‖, ―.gov‖.; existem também as terminações 

relacionadas a países — como por exemplo, o ―.br‖ utilizado no Brasil
9
. 

O nome de domínio por sua vez é mais facilmente memorizáveis para os 

usuários, porém para resolver um nome de domínio em um endereço IP é necessário um 

mecanismo denominado Domain Name System (DNS). O DNS, ou Sistema de Nomes 

de Domínio, é o responsável por relacionar o nome de domínio ao número IP. Para 

servir as solicitações e as requisições ele utiliza o protocolo UDP, podendo envolver 

diversos servidores DNS para responder uma consulta
10

. 

Os modelos OSI e TCP/IP são independentes, porém se relacionam e há troca de 

informação entre eles. Tal relação se dá através da parte lógica e física onde um modelo 

é mais voltado a padrões de hardware e transmissão, e o outro ao protocolo de 

comunicação (BANDEIRA; FERNANDES, 2013).  

3.1.2 WORLD WIDE WEB E PROTOCOLO HTTP 

A World Wide Web (WWW) — também conhecida como a rede mundial de 

computadores — consiste em um sistema hipermídia de documentos interligados que 

são executados na Internet onde permite o usuário visualizar, recuperar e navegar na 

estrutura de documentos hipertexto. Para ter acesso a tais informações, isto é, navegar 

na Web, faz-se necessário o uso de servidores web ou navegadores. Os navegadores 

mais comuns utilizados atualmente são: o Google Chrome
11

, Mozilla Firefox
12

, Internet 

Explorer
13

 dentre outros.  

                                                           
9
 Domínio de Topo. In: Wikipédia: a enciclopédia livre. Disponível em: < 
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A funcionalidade da Web baseia-se em três padrões: o URL (Universal Resource 

Locator), o HTTP (Hypertext Transfer Protocol) e o HTML (Hypertext Markup 

Language).  

O URL é o endereço de rede onde se encontra algum recurso na Web, ele 

identifica os objetos com o nome do servidor Web e do objeto no sistema de arquivos 

do servidor em questão. Os URL‘s constituem nos ―links‖ usados pelo protocolo 

HTTP. 

O HTML
14

 é a estrutura hipertexto de um documento Web utilizado na criação 

de páginas e aplicações na Web. Tal estrutura contém ―links" a outros objetos que 

compõem o documento. Os navegadores são responsáveis por receber documentos em 

HTML, renderizar, processar e apresentar o conteúdo na Web.  

O protocolo HTTP surge da necessidade de distribuição de informação e da 

padronização da comunicação entre cliente e o servidor da Web. Define a mensagem de 

requisição e resposta, ou seja, define o conjunto de mensagens trocadas entre os clientes 

e os servidores. 

Os tipos de conexão do protocolo HTTP podem ser persistentes ou não 

persistentes, tais conexões ainda podem ser — não persistente serial, não persistente 

paralela, persistente não paralela e persistente paralela. A conexão não persistente 

transporta apenas uma aquisição e sua resposta, recuperando apenas um objeto onde o 

servidor é fechado depois da resposta. Na conexão não persistente serial, o cliente 

estabelece apenas uma conexão por vez, onde cada conexão recupera um objeto; já na 

conexão não persistente paralela, o cliente estabelece várias conexões simultaneamente, 

onde cada uma delas recupera um objeto (ELIAS; LOBATO, 2003). 

A conexão persistente, ao contrário da não persistente, transporta diversas 

requisições e suas respostas.  A conexão persistente não paralela permite uma nova 

aquisição apenas mediante ao recebimento da resposta anterior; por outro lado na 

conexão persistente paralela, novas aquisições podem ser enviadas antes do retorno de 

qualquer resposta (ELIAS; LOBATO, 2003). 
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Quanto ao seu funcionamento, para que o protocolo HTTP consiga transferir 

dados pela Web faz-se necessário a conexão entre clientes e servidores que é realizada 

através dos protocolos TCP e IP. A comunicação entre cliente e servidor no protocolo 

HTTP é realizada por meio de mensagens, onde o cliente envia uma mensagem de 

requisição de recurso e o servidor envia uma mensagem de resposta ao cliente. 

Após receber uma requisição, o servidor processa a requisição e 

retorna uma mensagem de resposta, que é composta por uma linha de 

status, algumas linhas de cabeçalho e o corpo. A linha de status 

contém a versão do protocolo HTTP, o código de processamento da 

requisição e uma mensagem textual [...]. Nas respostas, também 

existem diversos tipos de linhas de cabeçalho. (ELIAS; LOBATO, 

2003, p. 382). 

O cabeçalho da mensagem (header) no protocolo HTTP é usado para transmitir 

informações adicionais entre o cliente e o servidor, onde é especificado após a linha 

inicial da transação, seja para a requisição do cliente ou para a resposta do servidor
15

.  

As mensagens de resposta à requisição podem ser estas listadas abaixo (ELIAS; 

LOBATO, 2003, p. 382): 

  200: requisição processada com sucesso. 

  301: objeto solicitado foi movido. 

  400: erro genérico no processamento. 

  404: objeto solicitado não existe. 

  505: versão requisitada não é suportada.  

O protocolo HTTP também define métodos. Dentre os mais usados estão o GET 

e o POST, onde o primeiro recupera um objeto do servidor a partir da solicitação do 

cliente; e o segundo assemelha-se ao GET, porém envia informações adicionais ao 

servidor, informações estas provindas de formulários preenchidos por usuários. 

O HTTP é um protocolo de acesso e navegação entre páginas hipertextuais. 

Tanto o acesso quanto à navegação de uma página para outra dependem de ―links‖.  

3.1.3 ESQUEMA DE IDENTIFICADORES NA WEB 

Para tratar a relevância dos identificadores persistentes é fundamental entender a 

arquitetura que os comporta. Relembrando o que abordamos na subseção ―3.1.1 

Protocolos de Comunicação‖ — o acesso através de ―links‖ que conectam as páginas da 

Web faz parte do protocolo TCP/IP, um conjunto de protocolos de comunicação entre 

redes de computadores que é à base da Internet.  

                                                           
15

 Hypertext Transfer Protocol. In: Wikipédia: a enciclopédia livre. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol >. Acesso em: 10 julho 2018. 



35 
 

 
 

Um dos componentes do TCP/IP — o protocolo de comunicação de dados da 

World Wide Web — é o HTTP, utilizado para troca ou transferência de hipertextos. Para 

acesso e navegação entre hipertextos o protocolo HTTP se utiliza do mecanismo de 

―links‖.  

Sayão (2007) explica que o esquema de identificadores usados na Internet é a 

URI (Uniform Resource Identifiers), que se distingue em duas categorias: a URL e a 

URN (Uniform Resource Name), onde a primeira está desenvolvida completamente.  

O URL é ―a porta de entrada para os conteúdos que estão disponíveis na Web‖ 

(SAYÃO, 2007, p. 67), ou seja, são os ―links‖ convencionais que permitem acessar 

recursos na rede. URL refere-se ao endereço no qual se encontra alguma informação na 

rede, as informações por sua vez não são retomadas quando são deletadas, alteradas ou 

movidas (SAYÃO, 2007).  

Tendo em vista a preocupação quanto à disponibilidade e acesso aos recursos 

disponíveis na Web, e aos problemas técnicos da queda de ―links‖ quando URL são 

utilizados, surgem os identificadores persistentes — que visam à identificação, 

localização, acesso e recuperação das informações disponíveis na Web de forma 

permanente, sem os problemas de ―quebra de links‖ mencionados. Identificadores 

persistentes também permitem referências cruzadas, como explicam Brito et al. (2003):  

(...) referências cruzadas permitem ir para objetos e passagens de texto 

específicos em documentos localizados em outras bases de dados, 

sites, e periódicos fora do texto em questão, ou seja, remete a um 

endereço da Web que possui informações sobre o objeto. (BRITO et 

al., 2013, p. 5). 

Uma forma generalizada do URI é o IRI
16

 (Internationalized Resource 

Identifier), que em 2005 foi definido pela Internet Engineering Task Force (IETF) 

(abordaremos mais sobre a IETF na seção ―4.2 Tipos de identificadores persistentes‖) 

como a extensão do esquema URI, onde ao contrário do URI que se limita ao caracteres 

ASCII
17

 (American Standard Code for Information Interchange), o IRI comporta 

caracteres de todos os alfabetos utilizados no mundo. 

O World Wide Web Consortium
18

 (W3C), o consórcio que administra a Web 

assim como cria e valida seu padrões, propõe substituir os URL como identificadores de 
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recursos por URI. Outros identificadores persistentes também foram criados, como o 

DOI, o Handle System e o PURL.   

O PURL, Handle System e o DOI são identificadores persistentes desenvolvidos 

por organizações específicas. O PURL foi desenvolvido pela Online Computer Library 

Center
19

 (OCLC) que tem por missão facilitar o acesso, expansão e uso de informações 

científicas, literárias e educacionais
20

, além de designar práticas para sistemas 

bibliográficos acerca da utilização de identificadores persistentes. O Handle System é 

um sistema de atribuição de identificadores persistentes de recursos informacionais, ou 

―handles‖, mantido pela Corporation for National Research Initiatives
21

 (CNRI), 

associado a uma rede de servidores que resolvem um handle no URL para acesso ao 

recurso, garantindo a interoperabilidade global na navegação e acesso a recursos digitais 

(SAYÃO, 2007). 

No que diz respeito aos recursos disponíveis na Web, cresce também o uso do 

DOI, cuja infraestrutura é definida pela norma ISO 26324:2012
22

, e promovida pela 

International DOI Fundation (IDF) (BRITO et al., 2013). Consiste em um sistema de 

identificadores ―usado para identificar textos (livros, capítulos de livros, periódicos, 

artigos, gráficos), áudios, vídeos, imagens e softwares‖ (BRITO et al., 2013, p. 5) de 

forma persistente e precisa.  

A partir do DOI é possível recuperar metadados descritivos e promover a 

interoperabilidade. O DOI também é associado a um sistema de servidores que 

resolvem cada DOI no URL para acesso ao recurso.  

Trataremos com maior profundidade acerca de cada uma desses identificadores 

persistentes citados acima nos tópicos mais a diante nesta dissertação.  

3.2 ACERVOS DIGITAIS EM CIÊNCIA, MEMÓRIA E CULTURA 

As instituições como os Arquivos, as Bibliotecas e os Museus tem desde a 

antiguidade a missão de preservar, manter e disseminar acervos de cultura e memória, 

cada qual com suas características e procedimentos específicos.  
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Com o surgimento da Web e o avanço das tecnologias de informação as 

instituições de memória, ciência e cultural passaram a lidar com o crescimento 

exponencial da demanda da sociedade, cresce com isso cada vez mais a necessidade de 

disseminar a informação.   

A Web por sua vez resultou em um grande impacto a essas instituições trazendo 

com ela desafios. Os profissionais da informação por sua vez percebem esses desafios e 

vem discutindo alternativas para superá-los (MARCONDES, 2017, p. 2136). 

É importante ressaltar que o processo de digitalizar e dispor os acervos na Web 

ocorre desde década de 80/90 e vem crescendo cada vez mais (MARCONDES, 2017). 

Avancini (2012) cita Miguel Ángel Arellano, pesquisador do IBICT, onde expõe que ―a 

migração das publicações em papel para os meios digitais é um fato comprovado‖, e 

ainda afirma que ―no IBICT, é crescente o número de periódicos que procuram o 

registro de ISSN para a versão eletrônica de uma publicação já existente em formato 

impresso‖. Os exemplos no Anexo A deste trabalho também reforçam o quanto esse 

crescente aumento de acervos digitais na Web não só ocorre em outros países, mas 

também no Brasil. 

Um dos primeiros projetos de digitalização de acervo ocorreu nos Estados 

Unidos entre 1990 e 1995, denominado American Memory, onde o acervo da Library of 

Congress
23

 foi digitalizado e armazenado em CD-ROMs e videodiscos. Na Europa no 

período entre 2001 a 2008 o programa eContent — European digital content on the 

global networks — impulsionou as políticas públicas europeias de digitalização, onde 

tais políticas impulsionaram o desenvolvimento do Portal Europeu de Arquivos
24

 e da 

Biblioteca Europeia
25

 (MARCONDES, 2017). 

No Brasil, projetos de digitalização vêm sido desenvolvidos desde os anos 2000, 

onde o governo federal e governos estaduais apoiaram muitos desses projetos. Em 2005 

ocorreu a 1ª Conferência Nacional de Cultura considerada o marco inicial de políticas 

públicas de digitalização nacional, que consolidou o Plano Nacional de Cultura
26

 

(PNC). Estabelecido pela Lei 12.343 de 10 de dezembro de 2010, o PNC ―é um 

conjunto de princípios, objetivos, diretrizes, estratégias e metas que devem orientar o 
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poder público na formulação de políticas culturais‖, onde disponibilizar acervos na Web 

através da digitalização é uma de suas metas (TADDEI, 2010).  

Porém é importante atentar para a tecnologia dos sistemas de catálogos ainda 

utilizada por alguns acervos. Os catálogos usados atualmente retém a informação e a 

limita, uma vez que o conteúdo armazenado é ausente de ―semântica‖ e se isola de 

outros fluxos de informação disponíveis na Web, limita a visibilidade e não contribui 

com a interoperabilidade entre acervos (MARCONDES, 2017). 

Por outro lado, como já mencionamos no tópico ―1.1 Justificativa‖, as 

instituições de ciência, memória e cultura estão aderindo à tecnologia de dados abertos 

interligados (LOD) aos seus acervos digitais, que vêm cada vez mais se consolidando. A 

tecnologia LOD se sustenta com base no uso do RDF
27

 (Resource Description 

Framework), de identificadores persistentes e vocabulários padronizados. O RDF tem 

seu esquema com base na linguagem XML, onde a descrição dos recursos disponíveis 

na Web pode ser legível tanto por máquinas tanto por pessoas. O uso de identificadores 

persistentes na tecnologia LOD também é essencial, pois são permanentes e disponíveis 

mundialmente por toda Web, ao contrário do URL com recorrente ―quebra de links‖ e 

erro 404, não garantindo confiabilidade. 

Em suma, uma vez que crescem os acervos em ciência, memória e cultura 

disponíveis em formato digital na Web, cresce também a preocupação com o acesso a 

esses recursos em longo prazo; os identificadores persistentes por sua vez garantem esse 

acesso. Como citamos anteriormente, ao contrário do URL, os identificadores 

persistentes são inequívocos e permanecem persistentes mesmo com o passar dos anos, 

garantindo confiabilidade e contribuindo para a recuperação da informação.  

3.3 CURADORIA DIGITAL  

As novas tecnologias influenciaram a forma de pensar e trabalhar do homem, 

como também modificaram a forma de atuação de cada indivíduo, principalmente dos 

profissionais que atuam na acumulação, uso, produção e disseminação da informação 

(ARAUJO; FINAMOR, 2017). 

Sayão e Sales (2012, p. 184) caracterizam curadoria digital como um ―conjunto 

de estratégias, abordagens tecnológicas e atividades‖. As instituições produzem dados e 
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informações que precisam de cuidados específicos que envolvem a preservação e acesso 

aos recursos (ARAUJO; FINAMOR, 2017). 

Araujo e Finamor (2017) citam Ferreira (2012) no que diz respeito ao conceito 

de curadoria:  

[...] o conjunto de ações que garantem que um conjunto de dados é 

genuíno, permitindo o seu uso por outros que não os seus produtores. 

A curadoria pode envolver ações de descrição dos dados, de ligação 

destes a outros que os tornem inteligíveis, de registo dos usos que 

tenham e dos resultados a que tenham dado origem. (ARAUJO; 

FINAMOR, 2017, p. 46 apud FERREIRA et al., 2012, p. 26). 

A curadoria não se limita ao controle do repositório de arquivamento de recursos 

que envolvem a atenção do criador e do usuário; ela também abrange a gestão de 

conjunto de dados para o uso cotidiano, uma vez que podem sempre serem lidos e 

interpretados (SAYÃO; SALES, 2012, p. 184). De acordo com Sayão e Sales (2012, p. 

184), a curadoria digital tem como foco gerir o ciclo de vida do material digital para 

garantir a recuperação e o acesso.  

A curadoria digital diz respeito à gestão ativa de dados durante o 

tempo que ele continua a ser acadêmico, científico, de pesquisa, de 

administração e/ ou de interesse pessoal com os objetivos de apoiar 

sua reprodutibilidade, reutilização e agregando valor a esses dados, 

gerenciando-os do momento de sua criação até que eles sejam 

determinados como não úteis e garantindo a sua acessibilidade a longo 

prazo, assim como a sua preservação, autenticidade e integridade. 

(ARAUJO; FINAMOR, 2017, p. 47 apud HARVEY, 2010, p. 8). 

A curadoria digital atribui valor imediato aos dados e ainda garante o acesso no 

futuro. Como explica a Digital Curation Centre
28

 (DCC), a curadoria digital ―envolve 

manter, preservar e agregar valor aos dados de pesquisa digital em todo o seu ciclo de 

vida‖
29

.  

As práticas de curadoria favorecem o acesso persistente a dados digitais 

confiáveis, pois melhoram a qualidade dos dados, do contexto de pesquisa, e da 

verificação da autenticidade (SAYÃO; SALES, 2012, p. 185).  

Segundo a DCC é necessário se atentar e realizar ações que promovam a 

conservação e preservação ao longo do ciclo de vida dos dados, onde tal ciclo segue as 

seguintes etapas: 

● Conceitual: conceber e planejar a criação de objetos digitais, incluindo 

métodos de captura de dados e opções de armazenamento. 
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● Criar: produzir objetos digitais e atribuir metadados arquivísticos 

administrativos, descritivos, estruturais e técnicos. 

● Acesso e uso: garante que os usuários designados possam acessar facilmente 

os objetos digitais no dia-a-dia. Alguns objetos digitais podem estar disponíveis 

publicamente, enquanto outros podem ser protegidos por senha. 

● Avaliação e seleção: avaliar objetos digitais e selecionar aqueles que requerem 

curadoria e preservação de longo prazo. Aderir a orientações documentadas, políticas e 

requisitos legais. 

● Eliminar: eliminar sistemas de objetos digitais não selecionados para curadoria 

e conservação a longo prazo. Orientação documentada, políticas e requisitos legais 

podem exigir a destruição segura desses objetos. 

● Ingerir: transferir objetos digitais para um arquivo, repositório digital 

confiável, data center ou similar, seguindo novamente as diretrizes documentadas, 

políticas e requisitos legais. 

● Ação de preservação: realizar ações para garantir a preservação e retenção a 

longo prazo da natureza autorizada dos objetos digitais. 

● Revalorizar: devolver objetos digitais que falham nos procedimentos de 

validação para posterior avaliação e seleção. 

● Armazenamento: manter os dados de forma segura, conforme descrito em 

padrões relevantes. 

● Acesso e reutilização: assegurar que os dados sejam acessíveis aos usuários 

designados para uso e reutilização pela primeira vez. Alguns materiais podem estar 

disponíveis publicamente, enquanto outros dados podem ser protegidos por senha. 

● Transformar: criar novos objetos digitais a partir do original, por exemplo, 

migrando para um formato diferente
30

. 

A curadoria digital pode ser aplicada em diferentes ambientes de informação. As 

instituições de ensino e pesquisa — os Arquivos, Bibliotecas e Museus — utilizam a 

curadoria digital, pois visam armazenar, recuperar, preservar e organizar seus dados em 

ambientes informacionais digitais (SANCHEZ; VIDOTTI; VECHIATO, 2017, p. 5).   

Profissionais como bibliotecários, arquivistas, museólogos, cientistas 

da informação, pesquisadores dentre outros, depararam-se com a 

necessidade de compreender as novas possibilidades advindas destas 

novas ferramentas tecnológicas e se enquadrar de alguma forma 

dentro desse novo modo através de uma revisão/concepção de um 

novo arcabouço teórico das áreas e inserção das atuais demandas 

informacionais e de ações empregadas para a sua preservação. 

(ARAUJO; FINAMOR, 2017, p. 45). 

3.4 OBJETOS DIGITAIS E OS IDENTIFICADORES PERSISTENTES  

A informação em formato digital contribui de forma significativa na produção, 

disseminação e acesso. Yamaoka e Gauthier (2013, p. 78) reforçam que a realidade 

virtual e interatividade da era virtual contribuem para a transferência de informações, 
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além de permitir ―o acesso imediato à informação publicada na web em qualquer 

localização, levando as pessoas a uma nova percepção de tempo e espaço‖.  

Nos dias de hoje, uma parte significativa da produção intelectual é 

realizada com o auxílio de ferramentas digitais. A simplicidade com 

que o material digital pode ser criado e disseminado através das 

modernas redes de comunicação e a qualidade dos resultados obtidos 

são fatores determinantes na adoção deste tipo de ferramentas. 

(FERREIRA, 2006, p. 17).  

Para abordarmos os objetos digitais é relevante apontar a diferença entre os 

termos documento digital e objetos digitais. O Arquivo Nacional
31

 (2005) define 

documento digital, também chamado de documento eletrônico, como: ―documento 

codificado em dígitos binários, acessível por meio de sistema computacional‖. O 

documento digital é gerado por meio de dispositivos eletrônicos, tais como: máquina 

fotográfica, scanner ou até mesmo por meio de celulares; também podem nascer em 

meio digital como um arquivo DOC
32

 ou PDF
33

.  

Os documentos digitais são codificados em três tipos de dados: o dado 

de conteúdo – que constituí o conteúdo de um documento; o dado da 

forma – que possibilita ao sistema reproduzir o documento na forma 

correta; e o dado de composição – que permite determinar qual é o 

conteúdo e a forma de cada documento. (YAMAOKA, 2012, p. 67 

apud DURANTI; THIBODEAU, 2006). 

Os documentos digitais se dividem entre estáticos e interativos, onde o estático 

tem por característica forma e conteúdo persistentes, não podendo ser alterada sua 

estrutura e conteúdo; por outro lado os interativos permitem mudanças na forma e 

conteúdo (YAMAOKA, 2012, p. 67). 

Os objetos digitais podem ser gerados em meio eletrônico ou através do 

processo de digitalização do documento físico (JESUS; KAFURE, 2010). Yamaoka 

(2012) cita Thibodeau (2002) que define objeto digital como: ―um objeto de 

informação, de qualquer tipo e formato, expressa sob a forma digital‖. Ferreira (2006, p. 

21) explica que objeto digital é ―todo e qualquer objeto de informação que possa ser 

representado através de uma sequência de dígitos binários‖, e cita alguns exemplos de 

objetos digitais, tais como: ―documentos de texto, fotografias digitais, (...) bases de 

                                                           
31
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dados, (...) modelos de realidade virtual, páginas Web e aplicações de software‖ dentre 

outros.  

Objetos digitais herdam propriedades de três classes (figura 1): do ―objeto 

físico‖, onde na forma de objeto físico o objeto digital ―é simplesmente uma inscrição 

de sinais em uma mídia‖; como ―objeto lógico‖ onde ―é reconhecido e processado por 

software‖; e por fim como ―objeto conceitual‖ onde pode ser ―entendido por uma 

pessoa ou, em alguns casos, reconhecido e processado por uma aplicação de 

computador‖ (YAMAOKA, 2012, p. 68 apud THIBODEAU, 2002). 

Figura 1- Cadeia de interpretação do nível físico ao conceptual 

 
Fonte: FERREIRA, 2006. 

No contexto da Web, objetos digitais é todo o recurso simples ou complexo que 

pode ser acessado ou identificado através de um identificador de recursos (IRI). Como 

explica Sabbatini (2005):  

Os identificadores simples constituem uma etiqueta única para 

determinado objeto; já identificadores compostos contêm outras 

informações, geralmente metadados, carregando fatores adicionais 

como localização, formato proprietário etc. (SABBATINI, 2005. p. 

147). 

Os objetos digitais simples referenciam um recurso em específico, como por 

exemplo, um arquivo em formato PDF, PNG etc; por outro lado os complexos são 

―objetos digitais que consistem de outros objetos digitais‖ (YAMAOKA; GAUTHIER, 
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2013, p. 84 apud LUDWIG, 2010), podendo ainda ter outros tipos de complexidade 

como: 

● o objeto conceitual pode ser parte de outros objetos conceituais; 

● o objeto conceitual pode ser constituído de muitos arquivos; 

● os componentes de um objeto digital podem estar distribuídos em diferentes 

meios, redes ou instituições; 

● os objetos podem ser dinâmicos, podendo sofrer mudanças dependendo do 

tempo e do ambiente; 

● os objetos podem ser ativos, isto é, ter comportamentos, como em documento 

e planilha eletrônica que realizam interações com usuários; 

Como abordamos ao longo dessa dissertação, a permanência dos ―links‖ em 

longo prazo é um fator essencial para a integridade dos objetos digitais. Por serem os 

identificadores os responsáveis pela nomeação e por permitir o acesso aos recursos, é 

essencial o uso de identificadores persistentes, pois asseguram que os ―links‖ 

permaneçam acionáveis mesmo quando um documento é movido ou quando a 

propriedade é transferida (SAYÃO, 2007).  
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4 RESULTADOS 

Neste capítulo abordaremos o conceito de identificadores persistentes, o que são, 

e para que servem com base na bibliografia; além de listar os diversos tipos de 

identificadores que encontramos através dessa pesquisa, especificando questões como: 

definição, finalidade e a estrutura de tais identificadores.  

4.1 CONCEITUAÇÃO DE IDENTIFICADORES PERSISTENTES 

De acordo com Sayão (2007, p. 68), identificador persistente ―é (...) um recurso 

digital que permanece o mesmo para sempre, independente da localização do recurso‖, 

garantindo o acesso aos objetos digitais e a recuperação da informação na Web. Um dos 

principais objetivos do identificador é referenciar seus recursos de forma persistente, 

redirecionando os objetos mesmo que tenha sido alterado o local na rede. 

Ainda quanto à definição de identificadores persistentes, a International 

Federation of Library Associations and Institutions
34

 (IFLA) — o órgão internacional 

que representa os interesses dos serviços de biblioteca, define identificador persistente 

como:  

[...] identificadores que podem ser citados para recuperar objetos 

digitais durante um longo período de tempo. Esses identificadores 

permitem que os recursos sejam identificados com precisão
35

 [...]. 

(IFLA, 200?). 

O Open Researcher and Contributor ID
36

 (ORCID), organização internacional 

interdisciplinar desenvolvida para a comunidade de pesquisa, define identificadores 

persistentes como: ―uma referência de longa duração a um recurso digital
37

‖.  

Todo e qualquer objeto digital disponível na Web deve poder ser identificado 

para que seja acessado e recuperado, segundo Hakala (2010), dentre as várias tarefas 

que os identificadores persistentes devem possuir, uma das mais importantes é poderem 

ser convertidos em ―links‖ acionáveis para recursos na Web.  

Ainda no contexto de acesso na Web, para que um objeto digital seja acessado 

hoje, amanhã ou daqui a 200 anos — ser referenciado por bibliotecas digitais, 
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publicações ou ―bookmarks‖/favoritos — seu ―link‖ de acesso deve permanecer 

imutável garantindo acesso permanente. O identificador persistente assegura que os 

―links‖ permaneçam acionáveis mesmo quando ocorre a transferência de sua 

propriedade ou quando o recurso é movido (SAYÃO, 2007, p. 68).  

No que diz respeito ao termo ―persistência
38

‖, de acordo com o dicionário online 

de português, significa: a ―ação ou efeito de persistir; qualidade do que dura; que 

persiste‖. Por outro lado, o termo ―identificador
39

‖ é adjetivo para o ―que identifica ou 

serve para identificar‖. No contexto da publicação de recursos na Web, um identificador 

persistente é uma referência ou ―link‖ de acesso a um recurso digital que não muda, 

possui por características validade e unicidade a nível global (SAYÃO, 2007, p. 69). 

Para que um objeto digital seja considerado preservado, fatores como sua 

localização e registro de metadados são imprescindíveis
40

. Os identificadores 

persistentes são um complemento da preservação digital, uma vez que não faz sentido 

preservar ao longo prazo sem permitir também acesso ao longo prazo. Hakala (2010) 

ainda reforça que identificadores persistentes só devem ser atribuídos a recursos que 

serão preservados em longo prazo.  

Quanto aos serviços associados aos identificadores persistentes, Hakala (2010) 

explica que devem ser tão persistentes quanto o recurso identificado.  Independente das 

migrações que um recurso possa sofrer, o usuário através do identificador persistente 

deverá ser redirecionado para a versão mais recente disponível.  

Em meados da década de 90, juntamente com o surgimento na Web, surgiram 

também os primeiros sistemas de identificadores persistentes visando o problema da 

―quebra de links‖ da URL.  

Em 1994, nasce a Handle, no ano seguinte o PURL, só após dois anos depois 

surge o URN. No início do século XXI nasce a Archival Resource Keys (ARK), e no 

ano de 2005 o Extensible Resource Identifier (XRI). Cada uma desses sistemas listados 

possui um contexto organizacional diferente, assim como diferem também em relação 

aos serviços, isto é, alguns têm capacidade de fornecer um conjunto de serviço mais 

amplo que outros (HAKALA, 2010). 
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Os identificadores persistentes são URNs, pois são construídos e implementados 

para que a identificação — ou nome do objeto digital — permaneça o mesmo 

independente da sua localização e representação.  

A adoção de identificadores persistentes por outro lado exige estratégia de 

implementação, tais como: o redirecionamento, adoção de um desenvolvedor apoiado 

em banco de dados e a contratação de uma organização que ofereça sistema de 

identificação persistente — onde circunstâncias administrativas, técnicas e políticas de 

cada instituição também deverão ser avaliadas. 

4.2 TIPOS DE IDENTIFICADORES PERSISTENTES 

Nesse capítulo abordaremos os diversos tipos de identificadores persistentes. 

Como fora mencionado no capítulo anterior, os identificadores persistentes são URNs, é 

necessário, portanto, introduzir alguns aspectos acerca das URNs.  

A Internet Engineering Task Force
41

 (IETF) — grande comunidade internacional 

aberta de projetistas de redes, operadores, fornecedores e pesquisadores preocupados 

com a evolução da arquitetura e o bom funcionamento da Internet — especificicou o 

Uniform Resource Identifiers (URI), em 1988 no documento de RFC 2396, onde se 

caracteriza como o esquema de identificadores mais usado na Web.  

O URI divide-se em duas categorias: a Uniform Resource Locator (URL) e a 

Uniform Resource Name (URN), onde a primeira e a mais disseminada na Web ―se 

refere ao subconjunto do URI que identifica o recurso através da representação do seu 

mecanismo primário de acesso(..)‖; enquanto a segunda ―se refere ao subconjunto do 

URI que é preciso permanecer globalmente único e persistente mesmo quando o recurso 

deixa de existir ou se torna indisponível‖ (SAYÃO, 2007, p. 69 apud BERNERS-LEE, 

1988).  

A IETF especifica na RFC 2141 a sintaxe da URN da seguinte maneira: 

―’URN:’ <NID> ‘:’ <NSS>‖, onde ―NID‖ é um identificador de namespace que 

distingui diferentes esquemas de identificadores e ―identifica univocamente a autoridade 

designada para atribuir nomes — autoridade nomeadora —, que por sua vez pode 

autorizar sub-autoridades‖. O ―NSS‖ é a cadeia específica do namespace, onde a 

entidade nomeadora determina qual formato terá o namespace, se atentando para 

questões como a unicidade (SAYÃO, 2007, p. 70). 
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A IETF ainda trabalha no desenvolvimento de padrões para que o URN seja 

capaz de ser reconhecido e direcionado pelos navegadores padrão da Web. Atualmente 

para que o esquema URN funcione ―os identificadores têm que estar encapsulados em 

URLs que os redirecionem ao endereço do servidor proxy‖ (SAYÃO, 2007, p. 70), esse 

processo é denominado na literatura como ―sistema de resolução‖. O PURL, Handle 

System e o DOI, são alguns exemplos de implementações de identificadores persistentes 

os quais serão abordados nos tópicos a seguir.  

A lista a seguir está em ordem de cronológica e também inclui identificadores de 

recursos informacionais físicos, — como o ISSN, ISBN etc—   pois como citado 

anteriormente, eles são  usados em diferentes sistemas de identificadores persistentes de 

objetos digitais. Tomemos como exemplo o DOI, que não tem o intuito de substituir tais 

sistemas de identificação, mas sim ―oferecer serviços complementares, e os metadados 

obtidos a partir de determinado DOI podem referenciar os esquemas de identificação 

existentes‖ (BRITO et al, 2013, p. 7).  

4.2.1 INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER (ISBN) 

Criado em 1967 por editores ingleses e utilizado por comerciantes e bibliotecas, 

o ISBN
42

 foi oficializado como norma internacional pela ISO 2108
43

, em 1972. 

O ISBN é um sistema internacional de identificação de softwares e livros que se 

utiliza de um sequencial de números, cuja finalidade é identificar numericamente um 

livro segundo o título, autor, país, editora e edição. Seu sistema numérico é convertido 

também em código de barras. 

Cada identificação é única, ou seja, ela só poderá ser aplicada a uma obra ou 

software em específico. Tal sistema de registro facilita a interconexão, recuperação e 

transmissão de dados em sistemas automatizados
44

.  

A Agência Internacional do ISBN, com sede na Alemanha, controla o sistema 

ISBN de forma a orientar, coordenar e delegar poderes às agências em cada país. No 

Brasil, a Fundação Biblioteca Nacional
45

 representa a agência brasileira desde 1978, a 

qual atribui o número de identificação aos livros editados no país.  
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A partir de 2007, o ISBN passa a ser constituído por 13 dígitos ao invés de 10, 

nomeados respectivamente por: ISBN-10 e ISBN-13. Um ISBN é constituído por quatro 

ou cinco partes, como mostra a figura 2: 

Figura 2- Estrutura ISBN 

 

Fonte: International Standard Book Number
46

. 

A primeira parte, o prefixo ―EAN‖ em ISBNs de 13 dígitos, se atribui um 

prefixo GS1 de número ―978‖ indicando a indústria, ou ―979‖ caracterizado por 

publicação de livros. A segunda parte é o ―identificador de grupo‖; a terceira indica o 

―código do editor‖; a quarta o ―número do item‖; e a quinta e última parte indica um 

―dígito de verificação‖. 

As editoras não possuem obrigação de atribuir ISBN aos livros publicados, por 

outro lado, grande parte das livrarias trabalha apenas com livros que possuam ISBN. 

4.2.2 INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER (ISSN) 

O ISSN
47

 padronizado pela norma ISO 3297:2007
48

 é um número composto por 

oito dígitos distribuídos em dois grupos de quatro dígitos cada, ligados por hífen e 

precedido sempre por um espaço e a sigla ISSN, conforme o exemplo: ISSN 1018-

4783
49

. Utilizado para identificação única de uma publicação em série, onde cada qual 

possui um ISSN intransferível.  
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O ISSN também é usado para ordenar, catalogar e no empréstimo entre 

instituições; além de promover outras práticas que envolva conexão com a literatura em 

série. 

Publicações seriadas são publicadas com periodicidade, sendo ela diária, 

quinzenal, semestral ou anual, alguns exemplos são: anuários, monografias, periódicos e 

revistas. Alguns sites que possuem conteúdo editorial também recebem ISSN.  

É importante ressaltar que obras em diferentes idiomas recebem ISSNs 

diferenciados, assim como também obras em suportes diferentes, como: o físico e 

eletrônico. No entanto, exemplares com múltiplas formas físicas — como revistas 

acompanhadas de CD-ROM — recebem um mesmo número do ISSN.  

No Brasil, o centro nacional que atribui ISSN é o IBICT. Para a solicitação do 

ISSN o solicitante deve enviar a documentação ao Centro Brasileiro do ISSN
50

 

(CBISSN), onde os aspectos a seguir serão observados: 

1. Se o título aparece escrito de forma idêntica em todos os locais da publicação (ex.: 

capa, folha de rosto, expediente, editorial ou apresentação etc); 

2. Se a publicação apresenta designação numérica e/ou cronológica (ano, volume, 

fascículo), na capa do periódico, independente de possuir a menção de periodicidade; 

3. Se a instituição responsável (autor corporativo), quando houver, e o logradouro 

completo consta no expediente da publicação; 

4. Se for solicitar dois ISSN para o mesmo titulo em suportes diferentes (físico e 

eletrônico), cada solicitação deverá vir acompanhada de seu próprio formulário e 

documentos. 

5. No caso dos Anais de eventos o ISSN somente poderá ser solicitado a partir da 

publicação do segundo número para comprovação de periodicidade. O código ISSN será 

retroagido ao primeiro número
51

. 

O uso do ISSN não é obrigatório, porém seu uso contribui com a identificação e 

recuperação do título da obra em âmbito global.  

4.2.3 INTERNATIONAL STANDARD RECORDING CODE (ISRC) 

O ISRC
52

 definido pela ISO 3901
53

 de 1986 e atualizado em 2001, é um 

identificador padrão internacional utilizado para identificar gravações sonoras e vídeo. 

Permite que as gravações sejam identificadas de forma permanente e única, evitando 

ambiguidades e auxiliando o gerenciamento de direitos. O ISRC atribuído a uma 
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gravação é um ponto fixo de referência, uma vez que as gravações são usadas em 

diferentes formatos e canais de distribuição.  

A implementação do ISRC é feita por agencias nacionais do ISRC, onde emitem 

códigos diretamente para o usuário ou para gerenciadores autorizados em emitir ISRCs.  

Os formatos de arquivo mais comuns que podem ser incorporados ao IRSC são: 

MP3, M4A, AAC, FLAC e WAV para vídeo; e para áudio: MP4 ou M4V. Os IRSC 

podem ser incorporados tanto em arquivos individuais quanto em CD, porém a 

incorporação de códigos é diferente para cada um deles e devem ser feitos 

separadamente.  

A estrutura do ISRC é composta por 12 caracteres, dividido em quatro partes, 

conforme mostra a figura 3: 

Figura 3- Estrutura ISCR 

 
Fonte: Elaborada pelo autor, 2019. 

Na figura 3, a sigla ―CC‖ é relativa ao país de origem do ISCR determinada pela 

tabela de códigos de acordo com a ISO 3166-1 alpha-2
54

 — no Brasil, por exemplo, a 

sigla correspondente é ―BR‖ —; a sigla ―XXX‖ corresponde ao código do registrante, 

geralmente o órgão regular determina três letras relativas a cada gravadora; a sigla 

―YY‖ está relacionada aos dois últimos dígitos do ano em que o ISRC foi registrado; e 

por último a sigla ―NNNNN‖ é o código de designação que está relacionado ao número 

único com cinco dígitos atribuído pelo registrante.  

O ISRC é largamente utilizado no comércio digital por meio de sites de 

download, e pode também ser codificado em um produto garantindo sua unicidade
55

.  

4.2.4 HANDLE SYSTEM 

O Handle System
56

 foi desenvolvido pela Corporate for National Research 

Initiatives
57

 (CNRI) atualmente administrada e mantida pela Fundação DONA
58

. A 

Fundação DONA, é uma fundação sem fins lucrativos e com sede em Genebra. 
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De acorco com Paskin (2007), a tecnologia Handle System é uma ferramenta 

prática  implantada em vários setores de conteúdo para lidar com o gerenciamento de 

informações em redes digitais. Tem por característica uma rede de servidores distribuída 

de forma hieraquica a fim de obter a interoperabilidade em ambito global; sua finalidade 

é ―assinalar, armazenar, administrar e resolver identificadores ou nomes persistentes de 

objetos digitais conhecidos como handles‖ (SAYÃO, 2007, p. 71).  

Quanto a sua estrutura, consiste em um prefixo que identifica uma ―autoridade 

de nomeação‖ e um sufixo que fornece o ―nome local‖ de um recurso, como demonstra 

a figura 4: 

Figura 4- Estrutura Handle System 

 
Fonte: Elaborada pelo autor, 2019. 

O Handle System foi selecionado para atender a tarefa de resolução dentro do 

sistema DOI, onde é utilizado como um componente na criação de um aplicativo de 

valor agregado, que serve para atender a identificação persistente interoperável de 

entidades de propriedade intelectual
59

. Além disso oferece várias vantagens, como as 

listadas a seguir
60

: 

● Capacidade de resolução múltipla 

● Escalabilidade 

● Confiabilidade 

● Velocidade de resolução 

● Uso comprovado em vários projetos de biblioteca digital 

● Já implementado e suportado em vários sistemas práticos 

● Um compromisso de seus desenvolvedores para abrir padrões, e 

● Um compromisso para um maior desenvolvimento 

Uma nova versão do software Handle System — a nona versão denominada 

HN_v9
61

 — está disponível no site com novos recursos e ferramentes, o que ressalta a 

preocupação dos desenvolvedores quanto ao aprimoramente do sistema. Cabe frizar que 

a última versão não invalida as versões anteriores.  
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4.2.5 PERSISTENT URL (PURL) 

O PURL é um URL que ao invez de apontar diretamente para o local de um 

recurso da Internet aponta para um endereço do servidor proxy, ele separa o nome do 

recurso da localização do mesmo. Sua estrutura é composta por protocolo, endereço do 

serviço de resolução e nome do recurso. No que diz respeito aos sistemas bibliográfios, 

o PURL estabalece práticas ao uso de identificadores persistentes (SAYÃO, 2007). 

Tem o intuitto de corrigir o problema de URL instável, porém os PURL são 

―URL http‖ e herdam tanto as vantagens quanto as desvantagens dessa abordagem. O 

PURL armazena informação em um único servidor que é permanentemente anexado a 

um nome de domínio em específico, ou seja, PURL equivale a um  nome DOI local; 

porém o PURL não vai além do servidor proxy e não utiliza diferentes resoluções e 

tipos de dados, nem mesmo abordagem de metadados.  

O PULR e Handle tem muito em comum, porém quanto ao design e 

implementação o PURL ―é mais simplista e está vinculado aos padrões atuais de 

tecnologia que limitam sua longevidade‖ (STONE, 2000). Segue abaixo uma lista com 

algumas das principais diferenças entre o PURL e o Handle: 

● s PURL permite apenas uma resolução, enquanto o Handle permite múltiplas 

(...); 

 O Handle pode fazer mais do que resolver URL. O design do Handle System 

permite vários outros tipos de objetos de resolução, metadados e extensões extensíveis 

para cada registro de objeto Handle. O PURL está focado na resolução de URL; 

 PURL (...) depende da sobrevivência do nome de domínio do host. Se esse 

domínio for alterado ou desaparecer (...), o PURL hospedado estará em risco. O Handle, 

por outro lado, pode ser hospedado em qualquer servidor de identificador — e 

transferidos à vontade — para que outra organização possa assumir o Handle de uma 

organização que esteja se fundindo ou morrendo (STONE, 2000, tradução nossa). 

Indispensável salientar que o usuário deve atentar-se nas especificações de cada 

identificador citado e definir qual melhor atende a suas necessidades. 
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4.2.6 UNIFORM RESOURCE IDENTIFIERS (URI) 

O URI
62

 é utilizado para identificar e denominar recursos na Web e tem por 

propósito permitir a interação com representações de recursos através da WWW.  

Como já mencionamos anteriormente, o URI se distingue em duas categorias: o 

URL e o URN. O URN por sua vez foi projetado para complementar o URL, onde 

fornece um mecanismo para identificação de recursos em namespaces específicos, onde 

pode ser usado para identificar um recurso sem implicar sua localização ou acessa-lo. O 

URN se assemelha com os identificadores de recursos informacionais físicos, como o 

ISSN, por exemplo, onde o URN de um ―ISSN 1476-4687‖ seria: ―urn: issn: 1476-

4687‖ que não retoma nenhuma informação sobre o conteúdo do ISSN em questão. Ou 

seja, um URN identifica um item enquanto o URL fornece um método para encontrá-lo. 

Quanto à síntese do URI, é composta por cinco componentes em uma sequencia 

hierárquica, conforme demonstra a figura 5: 

Figura 5- Sintaxe URI 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019. 

Onde o componente de autoridade divide-se em três subcomponentes: 

Figura 6- Autoridade URI 

 
Fonte: Elaborada pelo autor, 2019. 

Os esquemas URI devem ser registrados na Internet Assigned Numbers 

Authority
63

 (IANA). Com relação à sintaxe do URI, é composta por um ―scheme‖ não 

vazio seguido por dois pontos ―:‖; por uma sequencia de caracteres iniciados por uma 

letra e por qualquer combinação de letras ou dígitos; mais ―+‖, ponto ―.‖ ou hífen ―-―. 

Os esquemas populares incluem ―http‖, ―https‖, ―ftp‖, ―mailto‖, ―file‖, ―data‖ e ―irc‖. A 

figura 7 demonstra um exemplo prático de um esquema URI.  
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 URI. In: Wikipédia: a enciclopédia livre. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/URI>. Acesso 

em: 20 dezembro 2018.  
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 IANA. Disponível em: <https://www.iana.org/>. Acesso em: 20 dezembro 2018.  
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Figura 7- Esquema URI 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019. 

Já a autoridade (figura 6) é composta pelo ―userinfo‖ que pode consistir em um 

nome de usuário e uma senha opcional precedida por dois pontos ‗‘:‖; um símbolo ―@‖; 

um ―host‖ com um nome registrado ou um endereço IP; e por fim o ―port‖ precedido de 

dois pontos‖:‖  

A resolução de URI determina o método de acesso a dados, e os parâmetros 

necessários para localizar e recuperar um recurso para o qual o URI aponta.  Já a 

referência URI é usada para determinar o uso comum de um URI, que pode assumir a 

forma de um URI completo, uma parte específica de um URI completo, ou uma cadeia 

vazia. Quando há um identificador de fragmento, ele identificará uma parte do recurso 

referido pelo restante do URI
64

. 

Uma referência de URI também pode ser relativa, que é quando o prefixo da 

referência não corresponder à sintaxe de um esquema seguido por seu separador de dois 

pontos ―:‖. 

4.2.7 INTERNATIONAL STANDARD MUSICAL WORK CODE (ISWC) 

O ISWC
65

 normalizado pela ISO 15707:2001
66

 é um identificador único para 

trabalhos musicais. Tem por intuito identificar de forma unívoca uma obra realizada por 

um ou mais criadores, independente se foram ou não gravadas e impressas. É um 

identificador persistente, isto é, permanece unívoco independente de alterações que 

possam ser feitas posteriormente, sejam elas: um novo acordo, mudanças no acordo da 

distribuição ou mudança de domínio.  

O registro do ISWC é feito através das agências registradas onde são atribuídos 

metadados descritivos, tais como: o título do trabalho, pessoas que participaram da 

execução da obra onde são identificados por seus números de IPI e códigos de função, o 

código de classificação de trabalho etc. O ISWC ainda pode ser integrado a diferentes 

bancos de dados de obras musicais.  

A estrutura do ISWC é composta por três partes, conforme a figura 8:  
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 Disponível em: <https://searchmicroservices.techtarget.com/definition/URI-Uniform-Resource-

Identifier>. Acesso em: 20 dezembro 2018.  
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 ISWC. Disponível em: <http://www.iswc.org/>. Acesso em: 20 dezembro 2018.  
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 ISO 15707:2001.Disponível em: <https://www.iso.org/standard/28780.html>. Acesso em: 20 dezembro 

2018.  
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Figura 8- Estrutura ISWC 

 
Fonte: Elaborada pelo autor, 2019. 

Na estrutura demonstrada na figura 8, a sigla ―T‖ é um prefixo fixo que indica 

trabalhos musicais com possibilidade de expansão conforme a demanda por 

identificadores; a sigla ―XXXXXXXXX‖ é o identificador de trabalho comporto por 

nove dígitos; e por fim, a sigla ―Y‖ é o dígito de verificação. 

Neste trabalho, na subseção ―4.2.3 International Standard Recording Code 

(ISRC)‖ tratamos acerca do identificador ISRC, que também é um identificador de 

obras musicais. Um ISWC pode ser associado a diferentes ISRCs, pois ao atribuir um 

ISWC a uma obra cada faixa que compõe a obra será identificada por um código ISWC, 

porém em cada faixa poderão sem atribuídos diversos ISRCs, uma vez que pode haver 

diferentes versões de uma mesma faixa. 

4.2.8 ARCHIVAL RESOURCE KEY (ARK) 

O identificador ARK
67

 foi projetado para identificar objetos de qualquer tipo, 

seja ele físico como: livros, estátuas etc; seja ele objeto digital, como: banco de dados, 

softwares, sites etc; ou intangíveis, como: termos de vocabulário, produtos químicos, 

doenças etc; ou ainda identificar seres vivos e grupos, como: pessoas, animais, 

empresas, entre outros. 

Desde 2001, diversas organizações distribuídas em quinze países são designadas 

a registrar ARKs, tais como: Bibliotecas, Arquivos, Museus, agencias governamentais, 

instituições acadêmicas, empresas de tecnologia etc. Dentre os principais usuários estão 

a Biblioteca Nacional da França
68

 e a Universidade de Chicago
69

.  

A estrutura do ARK é representada por uma sequência de caracteres, conforme 

demonstra a figura 9: 

Figura 9- Estrutura ARK 

 
Fonte: N2T

70
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A estrutura ARK (figura 9) precede pelo protocolo ―http://‖ juntamente com a 

―Name Mapping Authority (NMA)" que é o nome de um serviço que fornece suporte a 

ARK em questão, tal nome é mutável e substituível; em seguida a sigla ―ark‖ é o 

identificador imutável e exclusivo; a sigla ―Name Assigning Authority Number 

(NAAN)" identifica a organização de nomes, ou seja, identificador exclusivo e 

obrigatório da organização que originalmente e nomeou o objeto — por exemplo, a 

Biblioteca Nacional de Medicina possui o número de identificação ―12025‖, já a 

UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) 

possui o número de identificação ―48223‖—; e por último o ―Qualifier‖ que é o nome 

atribuído ao objeto.  

A ARK também fornece serviços extras, como: o serviço de acesso que retorna 

uma cópia do objeto ou redireciona para o mesmo, além de retornar uma lista de 

localizadores de objetos alternativos; o serviço de política retorna declarações de 

políticas e compromissos de suporte para algumas ARKs; e o serviço de descrição que 

retorna a descrição do objeto em formato de metadados estruturado ou de formato de 

texto que possa ser lido por humanos
71

.  

A atribuição da ARK se dá por vários motivos e a principal delas é a 

acessibilidade, porque não há taxas de atribuição. Além de questões como a 

portabilidade onde o usuário pode mover ARKs para diferentes servidores sem perder 

identidades básicas; ARKs ainda possuem resolução global. Existem mais de 500 

organizações responsáveis por registrar ARKs espalhadas pelo mundo, incluindo 

editoras, agencias governamentais, Bibliotecas, Arquivos, Museus, instituições 

acadêmicas e empresas de tecnologia. Abaixo segue uma lista com o número de registro 

de algumas delas
72

: 

● 48223: UNESCO 

● 78319: Google 

● 78428: Universidade de Washington 

● 81055: Biblioteca Britânica 

● 26677: Biblioteca e Arquivos do Canadá 

● 28730: Programa de Pós-Graduação em Design - Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul 

O registro é feito através do preenchimento de formulário de solicitação, o Name 

Assigning Authority Number (NAAN). No formulário NAAN (figura 10) devem ser 
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preenchidas algumas informações da organização, como: o nome, endereço, status da 

organização, dentre outros.  

Figura 10- Formulário NAAN 

 

Fonte: Registro de formulário NAAN
73

 

O NAAN identifica de forma exclusiva cada organização, qualquer organização 

de memória pode obter o NAAN sem custos e começar a atribuir ARK. Com o NAAN é 

possível usar ARK em objetos digitais — para gerar ARK pode ser usado qualquer 

software que produz identificadores contanto que estejam em conformidade com a 

especificação ARK.  

O ARK vai além de um URL comum, porque ele se conecta com o objeto em si 

e com o registro de metadados. O registro de metadados se torna legível também para o 
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usuário quando acrescentado o símbolo de ponto de interrogação ‗?‘ ao final de um 

―link‖ ARK em um navegador da web, como demonstra a figura 11: 

Figura 11- Metadados ARK 

 
Fonte: N2T

74
 

O ARK conta com diversas vantagens, pois se baseia em padrões e protocolo 

independente. Seu sistema atende a diversos contextos — tanto bibliotecas quanto 

arquivos digitais, por exemplo — além de funcionar tanto como esquema de 

identificação simples quanto como um sistema de identificação e acesso a objetos 

digitais
75

.  

4.2.9 INTERNATIONAL STANDARD AUDIOVISUAL NUMBER (ISAN) 

O ISAN
76

 normalizado pela ISO 15706
77

 é um identificador único e 

internacional para identificação de obras audiovisuais, uma vez que outros métodos de 

identificação — como por título, por exemplo — possuem ambiguidades, como: títulos 

semelhantes e as diversas traduções do título em diferentes países. O identificador ISAN 

pode ser atribuído a todos os tipos de obras audiovisuais, incluindo: curtas metragens, 

trailers, produção para televisão, filmes, documentários, séries, anúncios publicitários, 

dentre outros.  

O número ISAN permanece o mesmo independente dos vários formatos que as 

obras possam ser distribuídas, como: DVD, gravação de vídeo etc.  

A estrutura do ISAN pode ser interpretada por humanos e processada em 

sistemas de informação, podendo ser lida enquanto número hexadecimal de 24-bit, ou 

número binário de 96-bit. O ISAN de 96-bit representado em forma hexadecimal, tem 

24 dígitos composto pelos números 0-9 e as letras A-F; já a versão impressa concebida 

para leitura humana, começa sempre com o selo ISAN seguido do uso de hífen ara 
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separar os números, e dois caracteres de verificação compostos pelas letras A-Z — para 

ajudar na identificação de erros de transcrição
78

. 

O ISAN pode ser atribuído tanto em suporte físico como digital, como: cartazes 

de cinema, publicidade, DVDs etc. Para assegurar dados exatos e a integridade do 

sistema, o ISAN só pode ser emitido pelas agências de registo autorizadas via sistema 

ISAN. 

A adoção do ISAN é voluntária, ou seja, não é obrigatória a implementação do 

ISAN em obras audiovisuais. No entanto, a adoção proporciona eficiência e a precisão 

na identificação das obras.  

4.2.10 INTERNATIONAL STANDARD IDENTIFIER FOR LIBRARIES AND 

RELATED ORGANIZATIONS (ISIL) 

O ISIL
79

 normalizado pela ISO 15511:2011
80

 é um identificador único para 

Bibliotecas, Arquivos e Museus — tem por intuito promover o uso de identificadores 

padronizados para contribuir com a identificação exclusiva de instituições de memória, 

sem impactar muito os sistemas já existentes.  

O registro do ISIL é atribuído pelas agências registrantes, a Danish Agency for 

Culture and Palaces
81

 é a autoridade que mantém o registro padrão.  Unidades 

subordinadas ou filiadas a uma instituição de memória também podem solicitar o 

código ISIL.  

A estrutura do ISIL é composta por dezesseis caracteres alfa numéricos, onde 

são válidos os símbolos de A à Z e de 0 a 9. Divide-se em duas partes separadas por um 

hífen, como demonstra a figura 12: 

Figura 12- Estrutura ISIL 

 
Fonte: Elaborada pelo autor, 2019. 
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De acordo com a figura 12, a sigla ―XX‖ é o prefixo que identifica a autoridade 

que emitiu o ISIL, normalizado pela ISO 3166-1 alpha-2; um traço ―-―; e em seguida a 

sigla ―YYYYYY‖ que é o identificador também atribuído pela autoridade de emissão.  

O ISIL permite estabelecer vínculo entre editores e fornecedores a nível global e 

auxilia na emissão e recepção de documentos entre instituições a nível internacional
82

. 

Tanto o ISIL quanto o International Standard Name Identifier (ISNI) — que 

veremos mais à frente na subseção ―4.2.12 International Standard Name Identifier 

(ISNI) — podem ser utilizados para identificar bibliotecas, entretanto, cada um possui 

uma função distinta; enquanto o ISNI é usado na catalogação para identificação 

persistente, o ISIL é utilizado na emissão e recepção de documentos entre instituições
83

.  

4.2.11 INTERNATIONAL STANDARD TEXT CODE (ISTC) 

O ISTC
84

 definido pela ISO 21047: 2009
85

 é um identificador padrão para 

trabalhos textuais, que pode ser associado a qualquer conteúdo de texto presente em: 

livros impressos, livros de áudio, livros eletrônicos, jornais e revistas. Destina-se a 

editores, varejistas, bibliotecas, serviços bibliográficos e agências de gerenciamento de 

direitos. O número do ISTC está associado a um conteúdo, inclusive quando publicado 

por um editor, ou em formato de publicação diferente
86

. 

É oportuno frisar que o ISTC não se destina a identificar trabalho textual, como: 

artigos impressos ou digitais, e livros em formato impresso ou digital. Obras textuais 

são objetos de outros sistemas de identificação.  

Ao mesmo registro bibliográfico pode ser atribuído mais de um número de 

ISTC, o que contribui com a eficiência e ainda auxilia na identificação do conteúdo 

quando a publicação é feita com títulos diferentes, ou até mesmo quando um conteúdo 

diferente é publicado com o mesmo título.  

A estrutura do ISTC é comporta por números hexadecimais de 0 a 9 e letras de 

A–F, divididos em quatro partes conforme a figura 13: 
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Figura 13- Estrutura ISTC 

 
Fonte: Elaborada pelo autor, 2019. 

Na figura 13 a sigla ―CCC‖ corresponde ao número da agência de registro; a 

sigla ―XXXX‖ está relacionada ao ano de registro; ―NNNNNNNN‖ é o número unívoco 

composto por 8 dígitos atribuído pela agência registrante; e por último a sigla ―Y‖ 

corresponde ao dígito de verificação que é gerado através do MOD 16-3 normalizado 

pela ISO 7064:2003
87

.  

O ISTC utiliza apenas um banco de dados de registro. Para obter um registro 

ISTC é necessário solicitar a uma agência registrante. Qualquer indivíduo interessado 

em verificar se uma obra já foi registrada poderá pesquisar através do website da 

Agência Internacional do ISTC
88

 de forma gratuita.  

4.2.12 INTERNATIONAL STANDARD NAME IDENTIFIER (ISNI) 

O ISNI
89

 normalizado pela ISO 27729
90

 é um identificador internacional 

composto por dezesseis dígitos, que identifica as entidades públicas dos colaboradores 

de conteúdo de mídia, como: livros, séries de televisão e artigos de jornais, artistas, 

cantores, etc.  

O ISNI tem por missão atribuir ao nome de um pesquisador — ou intérprete, 

inventor, dentre outros — um número de identificação único e persistente para resolver 

problemas de ambiguidade na pesquisa, e também para que cada trabalho publicado 

possa ser atribuído sem equívocos ao seu criador. Possui padrão aberto e é difundido 

amplamente pela Web. O banco de dados ISNI é vinculado por meio de algoritmos de 

correspondência entre diferentes bancos de dados em âmbito global. 

A atribuição do ISNI é feita por meio de uma agência de registro ISNI, dentre 

elas estão a Biblioteca Nacional da Espanha
91

 (BNE) e o Youtube
92

. 
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Uma vez atribuídos o ISNI, ele é gratuitamente disponibilizado juntamente com 

seus metadados principais em seu site — além de possuir um banco de dados público 

onde os usuários podem enviar aprimoramentos, esclarecimentos e correções.  

4.2.13 DIGITAL OBJECT IDENTIFIER (DOI) 

O sistema DOI foi desenvolvido pela International DOI Foundation
93

 (IDF) e 

fundada por iniciativa da Association of American Publishers
94

 (AAP) em 1998. Sobre 

o histórico do sistema DOI, Brito et al. (2013) explicam: 

O sistema foi consolidado com a criação do International DOI 

Fundation (IDF) e de agências de registro de nomes DOI, entre elas a 

Crossref. Esta agência atua no contexto das publicações acadêmicas e 

científicas, e é uma das autoridades responsáveis pelo registro e 

atribuição de identificadores DOI, devendo manter controle da 

qualidade dos nomes atribuídos e evitar conflito nas atribuições. 

(BRITO et al., 2013, p. 6 e 7). 

O DOI é uma aplicação específica do Handle System com foco na gestão de 

copyright de objetos digitais. De acordo com a IDF (2006), o DOI pode ser atribuído a 

qualquer objeto em qualquer grau de precisão e granularidade. Possui também uma 

tecnologia que permite que o identificador possa ser ―clicado‖.  

[...] o escopo do DOI se estende para além de ser um simples 

identificador, abrangendo também os desafios de gerenciar o comércio 

eletrônico, as questões ligadas ao copyright para objetos digitais 

publicados na Internet, o controle de transações e ainda a 

comunicação entre os editores e seus clientes. (SAYÃO, 2007, p. 73 

apud PAYETTE·, 1998). 

A estrutura do DOI normalizada pela ANSI/NISO Z39. 84-2000
95

 é composta 

por uma sintaxe de prefixo e sufixo separados por uma barra. O prefixo compõe-se do 

código de diretório que se inicia pelo número 10, seguido do código de registro. Como 

explicam Brito et al. (2013): 

O prefixo é um código numérico sempre iniciado com ―10‖e seguido 

de um número de identificação da editora ou organização, que é 

atribuído pela autoridade de registro DOI, por exemplo, o prefixo DOI 

da Oxford University Press é 10. 1093, Elsevier é 10. 1016 e Scielo é 

10. 1590. (BRITO et al., 2013, p. 8). 

O sufixo é um código alfanumérico que especifica o objeto de forma unívoca, 

como demonstra a figura 14:  
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 IDF. Disponível em: <https://www.doi.org/>. Acesso em: 20 outubro 2018.  
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Figura 14- Estrutura DOI 

 
Fonte: Elaborada pelo autor, 2019. 

Para uma melhor clarificação da sintaxe da estrutura, tomaremos como exemplo 

o DOI atribuído pela Scientific Electronic Library Online
96

 (SciELO) (figura 15), que é 

uma biblioteca eletrônica que detém publicações digitais de periódicos científicos 

brasileiros.  

Figura 15- DOI atribuído pela SciELO 

 

Fonte: Site SciELO
97

 

Conforme demonstra a figura 15, o DOI atribuído pela SciELO deve 

obrigatoriamente iniciar com o prefixo SciELO ―10.1590‖; seguido do ISSN do 

documento e alguma complementação que é gerenciada pelo editor ou periódico de 

acordo com suas necessidades. Tal complementação pode incluir o ano de publicação, o 

fascículo onde foi publicado o documento, inicial do nome do autor entre outros
98

. 

Quanto ao uso de sistemas de identificação internacionais — ISSN, ISBN, ISNI, 

ISAN etc — juntamente com o DOI, tomaremos como exemplo a figura 16, onde para 

construir um sufixo DOI usando um ISSN basta preceder o número do ISSN com o 

termo ―issn‖ em minúsculo seguido por um ponto ―.‖.  
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Figura 16- Sufixo DOI usando um ISSN 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019. 

Os nomes DOI podem ser recuperados no endereço eletrônico do DOI (figura 

17), ou diretamente através da barra de pesquisa do navegador Web, onde o usuário 

deve preceder com o ―link‖ do endereço eletrônico do site do DOI ―http: //dx. doi. org‖ 

ou ―http: //doi. org‖. 

Segundo a ISO 26324: 2012, quando exibido em navegadores Web, o 

nome do DOI pode ser anexado para o endereço de um servidor 

proxy, para permitir a resolução do nome DOI por meio de um 

hyperlink Web padrão. Para resolver um DOI através de uma 

hiperligação Web padrão, o nome do DOI em si deve ser anexado ao 

endereço do servidor proxy. Neste caso o identificador ―doi: 10. 1006/ 

jmbi. 1998. 2354‖ deve remeter ao link ―http: //dx. doi. org/10. 1006/ 

jmbi. 1998. 2354‖. O DOI deve ser sempre apresentado com URLs 

permanentes no ambiente on-line. (BRITO et al., 2013, p. 11). 

Figura 17- Resolução de nomes DOI 

 

Fonte: Site DOI
99
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Com relação à ―resolução‖ DOI, em um sistema que utiliza identificadores DOI, 

podem ser atribuídos — a um recurso identificado por um nome DOI — um ou mais 

tipos de dados, como por exemplo: um endereço de e-mail, outros identificadores e 

metadados descritivos.  

A ―resolução‖ por sua vez é o processo de apresentar um nome do DOI ao 

sistema DOI — por exemplo, clicando em um ―link‖ DOI na Web —, e como retorno, 

receber valores mantidos no registro de resolução do DOI, seja para um ou mais dos 

dados relativos ao objeto identificado pelo nome DOI (PASKIN, 2009, p. 3). 

A resolução do DOI pode ser simples ou múltipla. A primeira aplicação do 

sistema foi desenvolvida para a resolução simples (figura 18), onde cada nome DOI tem 

um único URL. Já na resolução múltipla (figura 19), os registros de resolução DOI 

podem incluir um ou mais URL, que pode ou não retornar uma instância do objeto, pois 

o referente pode ser de vários tipos — como manifestações físicas e performances — e 

por vezes não são acessíveis na forma de um arquivo digital
100

. 
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 Disponível em: <https://www.doi.org/doi_handbook/3_Resolution.html>. Acesso em: 20 novembro 
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Figura 18- Resolução simples DOI 

 

Um nome DOI (10.1000/123) foi atribuído a uma entidade de conteúdo; o sistema DOI permite a 

resolução da URL atual. Quando o conteúdo, previamente xyz.com na URL, é movido para um novo 

URL newco.com, uma única mudança no diretório DOI é realizada: todas as ocorrências do nome do DOI 

para identificar o conteúdo que será direcionado para a nova URL, sem que o usuário tenha que tomar 

qualquer ação ou estar cientes da mudança. Destaque para o nome DOI que permanece inalterado, 

comprovando a persistência
101

 (tradução nossa). 

Fonte: PASKIN, 2009. 

                                                           
101

 A DOI name (10.1000/123) has been assigned to a content entity; the DOI system provides resolution 

from that name to a current URL. When the content, previously at URL xyz.com, is moved to a new URL 

newco.com, a single change in the DOI directory is made: all instances of the DOI name identifying that 

content (even if already recorded in print, as bookmarks, etc.) will resolve to the new URL, without the 

user having to take any action or be aware of the change. Note that the DOI name is persistent, i.e., 

remains unchanged. 
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Figura 19- Resolução múltipla DOI 

 

Resolução Múltipla. Um navegador da Web está executando um aplicativo ―Serviço 1.‖ Esse 

serviço resolve o nome DOI 10.1000 / 123 para o sistema DOI (1), onde encontra quatro valores 

relevantes dentro do registro DOI (2): aqui, dois são do tipo URL, um é XML e um é um 

aplicativo conjectural. O serviço 1 seleciona um destes resultados (neste caso, o valor APP) com 

base na combinação de informações fornecidas no resultado da resolução e na aplicação local
102

 

(tradução nossa). 

Fonte: Site DOI
103

 

Contudo existem alguns requisitos funcionais quanto à tecnologia para gerenciar 

a resolução do nome DOI, a ISO 26234 determina tal lista de funções
104

: 

                                                           
102

 A Web browser is running an application ―Service 1.‖ That service resolves DOI name 10.1000/123 to 

the DOI system (1) where it finds four values within the relevant DOI record (2): here, two are of the type 

URL, one is XML, and one is a conjectural application. Service 1 selects one of these results (in this case, 

the APP value) on the basis of combining information provided in the resolution result and the local 

application. 
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a) Compatibilidade com a Internet: transmissão através do sistema de 

informação global que está logicamente ligado por um espaço de endereço e 

comunicações globalmente únicos; 

b) Nomenclatura de primeira classe: os identificadores resolvidos pelo sistema 

devem ter uma identidade independente de qualquer outro objeto; 

c) Identificação única: a especificação por uma string identificadora de um e 

somente um referente; 

d) Granularidade funcional: deve ser possível resolver separadamente um objeto 

sempre que precisar ser distinguido de modo que os valores de dados com restrições 

semelhantes possam ser agrupados e tratados da mesma maneira (por exemplo, para 

definição do perfil de aplicativo); 

e) Múltipla resolução: o retorno simultâneo como saída de várias informações 

atuais relacionadas ao objeto, em estruturas de dados tipificadas definidas. As 

solicitações de resolução devem ser capazes de retornar todos os valores associados de 

informações atuais, valores individuais ou todos os valores de um tipo de dados; 

f) Autoridade designada: o administrador de um identificador deve ser 

identificado com segurança e capaz de ser transferido; 

g) Acesso apropriado aos registros de resolução: as alterações em um registro de 

resolução devem ser registradas e devem ser capazes de fornecer acesso aos dados dos 

quais o administrador depende e privacidade e confidencialidade daqueles que não 

dependem dele. 

h) Independente do DNS, mas compatível: não depende do DNS (Sistema de 

Nomes de Domínio), mas é capaz de trabalhar com serviços de nomeação e resolução 

de domínios DNS. 

i) Granularidade de administração: Os nomes de DOI podem ser administrados 

individualmente ou em grupos. 

j) Escalabilidade: protocolo eficiente e infinitamente escalável; nenhuma 

limitação no número absoluto de identificadores atribuídos ou no comprimento da string 

do identificador. 

k) Compatível com Unicode. 

4.2.14 OPEN RESEARCHER AND CONTRIBUTOR ID (ORCID) 

O ORCID
105

 é um identificador universal padrão persistente que identifica 

cientistas e autores acadêmicos, tem por intuito sanar o problema da ambiguidade do 

nome do autor, tendo em vista o uso não conciso de abreviaturas do primeiro nome e a 

escrita diferente entre os países.  Através do ORCID é possível juntar a produção de um 

pesquisador, apesar das possíveis diferentes grafias do seu nome, por exemplo, Miguel 

Ángel Arellano
106

, Miguel Ángel M. Arellano, Miguel Ángel Márdero Arellano.  

A organização ORCID é sem fins lucrativos e oferece registro aberto e 

independente, permitindo que pesquisadores compartilharem informações 
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mundialmente, além de contribuir com diversos benefícios, como: a melhora da 

capacidade de encontrar resultados acadêmicos; contribui com a visibilidade da 

pesquisa; permite o trabalho em rede com outros pesquisadores, e ainda permite que os 

revisores encontrem pesquisadores com facilidade
107

.  

O identificador ORCID vem cada vez mais sendo adotada por diferentes 

editores, instituições e agências de financiamento, possui mais de 460.000 registrantes 

pelo mundo, e conta com mais de 111 organizações membros, dentre elas está a 

Universidade de Cornell
108

. Os pesquisadores podem se registrar gratuitamente através 

do site da ORCID.  

Quanto à integração, serviços online como: Scopus
109

, Figshare
110

, e 

Researchfish
111

 têm criado ferramentas para exportação e importação de dados a partir 

dos serviços ORCID
112

. 

Cada pesquisador ou autor cadastrado possui um código ORCID único. Com 

relação à estrutura do código, como demonstra a figura 20, é composto de 16 caracteres 

separados em quatro grupos por hifens, onde são usados dígitos de 0 a 9. 

Figura 20- Estrutura ORCID 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019. 

No Brasil, em maio de 2014, fora lançado o Consórcio Brasileiro ORCID
113

 

tendo em vista o aumento substancial de artigos publicados e da visibilidade 

internacional. O Consórcio tem como membros fundadores e organizações líderes a: 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), o Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o Conselho Nacional 

das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP), o Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), a Scientific Electronic Library Online 

(SciELO) e a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). 
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Tais organizações apoiam o surgimento da pesquisa brasileira no cenário 

internacional, e estão incluindo as IDs ORCID nas infraestruturas de informações de 

pesquisa em âmbito nacional. Universidades como a Unicamp
114

 (Universidade 

Estadual de Campinas) e a USP
115

 (Universidade de São Paulo) iniciaram projetos para 

integração das IDs ORCID com os sistemas de diretórios universitários.  

4.2.15 QUADRO RESUMO 

Apresentados os identificadores persistentes, segue abaixo um quadro resumo 

com as principais características de cada identificador citado nos tópicos anteriores. 
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Quadro 3 - Quadro resumo dos Identificadores Persistentes 

Identificador Persistente 
Identificador 

Digital ou 

Físico 

Características  

INTERNATIONAL 

STANDARD BOOK (ISBN) 
Físico  

Identifica livros (segundo o título, autor, 

país, editora e edição) 

 

INTERNATIONAL 

STANDARD SERIAL 

NUMBER 

(ISSN) 

Físico 
 

Identifica publicação/literatura em série 

INTERNATIONAL 

STANDARD RECORDING 

CODE (ISRC) 

Físico 
 

Identifica gravações sonoras e vídeo 

INTERNATIONAL 

STANDARD MUSICAL 

WORK CODE  

(ISWC) 

Físico 
 

Identifica trabalhos musicais 

INTERNATIONAL 

STANDARD 

AUDIOVISUAL NUMBER 

(ISAN) 

Físico 
 

Identifica obras audiovisuais 

INTERNATIONAL 

STANDARD IDENTIFIER 

FOR LIBRARIES AND 

RELATED 

ORGANISATIONS (ISIL) 

Físico 
 

Identifica Bibliotecas, Arquivos e Museus 

INTERNATIONAL 

STANDARD TEXT CODE 

(ISTC) 

Físico  

Identifica trabalhos textuais associados a 

qualquer conteúdo de texto 

INTERNATIONAL 

STANDARD NAME 

IDENTIFIER 

(ISNI) 

 

Físico      

Identifica colaboradores de trabalhos 

criativos 

Continua  
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Identificador Persistente 

Identificador 

Digital ou 

Físico 

Características  

HANDLE SYSTEM Digital  
 

Sistema que atribui identificadores 

persistentes e lida com o gerenciamento de 

informações em redes digitais 

PERSISTENT URL  

(PURL) 
Digital 

 

Facilita o acesso e uso de informações 

científicas, literárias e educacionais. 

Comumente utilizado em sistemas 

bibliográficos 

UNIFORM RESOURCE 

IDENTIFIERS (URI) 
Digital 

 

Utilizado para identificar e denominar 

recursos na Web e tem por propósito 

permitir a interação com representações de 

recursos através da WWW. 

ARCHIVAL RESOURCE 

KEY (ARK) 
Digital  

Identificar objetos de qualquer tipo, seja 

físico (livros, estatuas), digital (banco de 

dados), intangíveis (produtos quimicos, 

doenças) ou seres vivos.  

DIGITAL OBJECT 

IDENTIFIER  

(DOI) 

Digital  

 

 
Sistema usado para identificar textos, 

áudios, vídeos, imagens e softwares. Pode 

ser atribuído a qualquer objeto em qualquer 

grau de precisão e granularidade.  

OPEN RESEARCHER AND 

CONTRIBUTOR ID  

(ORCID) 

Digital 

 
Identifica cientistas e autores acadêmicos 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.  
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5 O PAPEL DO PROFISSIONAL DE INFORMAÇÃO NA ATRIBUIÇÃO DE 

IDENTIFICADORES PERSISTENTES 

Este capítulo tem como foco o profissional da informação e seu papel 

fundamental na escolha e atribuição do sistema de identificadores persistentes, e para 

isso, é fundamental abordarmos as diversas competências do profissional da informação 

frente à expansão do campo tecnológico — além da relevância do profissional da 

informação quanto à preservação digital e a curadoria digital. Tais assuntos serão 

tratados nos tópicos a seguir. 

5.1 PROFISSIONAL DA INFORMAÇÃO, A CURADORIA, PRESERVAÇÃO E 

O ACERVO DIGITAL 

Recapitulando o que foi citado brevemente na introdução deste trabalho, o 

profissional da informação (PI) frente às novas tecnologias e o crescente uso da Web 

passa a lidar com uma nova demanda.  

Com a rápida proliferação do uso dos serviços de referência na 

Internet e a crescente diversidade de grupos de usuários, surge a 

necessidade dos bibliotecários e dos profissionais da informação se 

anteciparem a demanda, modificando os padrões tradicionais de 

prestação de serviços de informação, particularmente no que se refere 

à utilização da Internet, através da qual é oferecido grande apoio para 

provisão de recursos informacionais nas unidades de informação. 

(NASCIMENTO; BURIN, 2006, p. 134). 

O PI passa a incorporar atividades voltadas para a gestão dos acervos digitais, o 

que chamamos de curadoria digital, onde são designadas atividades como: 

[...] organizar e avaliar a informação, definir boas práticas de 

preservação digital e digitalização, dentre outros processos que 

garantam o acesso contínuo e integral aos recursos digitais, ou acervos 

digitais. (ENCONTRO CURADORIA DIGITAL, 2017). 

Boeres e Cunha (2016, p. 429) explicam que PI deve manter-se ―atualizado, 

inovador e criativo‖ devido seu caráter multifacetado e multidisciplinar.  O mesmo 

aspecto é reforçado por Souto (2006):  

 [...] é exigida (ao PI) a capacidade de desenvolver várias tarefas 

polivalentemente, tornando-se um trabalhador multifuncional, com 

responsabilidade sobre o trabalho, atuando em equipes inter, multi ou 

transdisciplinares dependendo da estratégia organizacional na qual 

esteja inserido. (SOUTO, 2006, p. 7 e 8, grifo nosso).  

Lamentavelmente, umas partes dos profissionais da informação carecem de 

atualização na área tecnológica (BOERES; CUNHA, 2016, p. 430). Cunha (2000, p. 

186) reforça a necessidade que o PI tem de saber transitar e aceitar as mudanças neste 
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novo cenário informativo, e ainda ―entender os novos papéis que surgem, as 

necessidades informacionais e as novas formas de responder a estas necessidades 

utilizando novos métodos de trabalho‖. Ainda nessa temática, Reyes et al. (2017, p. 3, 

grifo nosso) explicam que é ―necessário conhecer estas (novas) tendências e quais as 

competências necessárias e indispensáveis aos profissionais da informação para 

exercerem funções de gestão e curadoria‖.  

A preservação digital e a curadoria digital possuem muitas semelhanças, para 

discutirmos suas diferenças é necessário definir cada uma delas. De acordo com 

Hedstrom (1996) citado por Arellano (2004, p. 17), preservação digital é ―o 

planejamento, alocação de recursos e aplicação de métodos e tecnologias para assegurar 

que a informação digital de valor contínuo permaneça acessível e utilizável".  

Ferreira (2006, p. 24) define preservação digital como ―a atividade responsável 

por garantir que a comunicação entre um emissor e um receptor é possível não só 

através do espaço, mas também através do tempo‖. 

Quanto à definição de curadoria digital — retomando o que tratamos na 

subseção ―3.3 Curadoria Digital‖ — em síntese, a curadoria digital tem por foco 

garantir o acesso e recuperação de um recurso digital em longo prazo. 

Embora a curadoria digital possua semelhanças com a preservação digital, os 

processos são bem mais abrangentes na curadoria, uma vez que engloba a preservação 

desde a criação dos dados. Como explicam Boeres e Cunha (2016): 

[...] isto engloba um amplo processo que altera o uso dos dados de 

pesquisa como vinha sendo feito até o momento. Dados originais e 

inéditos de pesquisadores, e os oriundos de pesquisas, como as 

relativas ao e-science, passam a ter outros valores agregados, inclusive 

o de permitir que seus dados brutos possam ser reaproveitados por 

outros pesquisadores. (BOERES; CUNHA, 2016, p. 431). 

Atualmente o PI enfrenta o desafio de lidar com a disseminação e organização 

da informação, e com o acesso a sistemas informatizados que são cada vez mais usados 

nos diversos meios (SOUTO, 2006). Com relação às demandas do mercado de trabalho, 

Boeres e Cunha (2016, p. 435) citam Faria (2015, p. 49) no que diz respeito às 

competências que o profissional da informação precisa ter: 

a) conhecimento do ambiente de negócios da informação; 

b) capacidade de trabalhar em grupo; 

c) distinção e localização de informações relevantes e relevância nas 

informações; 

d) o domínio na utilização de equipamentos eletrônicos e na operação de 

sistemas ou 

softwares específicos; 
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e) conhecimento de bases de dados; 

f) familiaridade na administração de info-business; 

g) embasamento teórico e prático sobre o funcionamento das organizações 

virtuais de 

informação; 

h) domínio da lógica dos sistemas de indexação e webfinders; 

i) excelência na comunicação oral e escrita; 

j) conhecimento da infraestrutura e serviços de informação; 

k) ter flexibilidade e polivalência; 

l) atualização profissional constante; 

m) capacidade de entender e gerenciar episódios de diferentes naturezas e 

aplicações; 

n) habilidade na identificação de clientes e fornecedores e 

o) habilidade na identificação de parceiros.  

Reyes et al. (2017, p. 9) expõem um quadro (quadro 4) elaborado pela Faculdade 

de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa
116

, visando analisar os 

pontos fracos e fortes, as oportunidades e as ameaças do gestor e curador da informação.  
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 Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Disponível em: 

<https://fcsh.unl.pt/>. Acesso em: 20 janeiro 2019.  



76 
 

 
 

Quadro 4- Pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças do gestor e curador da informação 

 
Fonte: Reyes et al., 2017. 

Com tal análise Reyes et al. (2017, p. 11) concluíram que as ―lacunas‖ — onde 

usaram o termo ―gaps‖ — na análise ―estão essencialmente relacionadas com o 

desconhecimento da atividade e que pode levar a um uso incorreto do termo de Gestor e 

Curador da Informação como perfil profissional‖. Ainda salientaram que a falta de 

conhecimento sobre o profissional da informação e de suas competências levam a falta 

de regulamentação.  
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Ainda com relação às demanda do mercado de trabalho, Souto (2006) cita 

Arruda (2000) no que diz respeito as principais características exigidas ao PI: 

Elege-se como ideal o profissional que potencialize a comunicação, a 

interpretação de dados, a flexibilização, a integração funcional e a 

geração, absorção e troca de conhecimento. [...] deve ser capaz de 

operacionalizar seu conhecimento profissional de modo integrado às 

suas aptidões e vivências socioculturais [...] agindo pró-ativamente 

[...] como agente do processo de inovação. (SOUTO, 2006, p. 7 apud 

ARRUDA, 2000, p. 17). 

Boeres e Cunha (2016, p. 438) expõem um resumo das diversas competências do 

PI digital — também denominado como gestor ou cientista de dados — de acordo com o 

North American Serials Interest Group
117

 (NASIG, 2013), são elas: 

a) ter experiência. Trabalhar em bibliotecas digitais não contempla, em 

princípio, profissionais iniciantes, recém-formados, e os empregadores tendem a 

associar anos de experiência com competências que se identificam em anúncios de 

emprego; 

b) saber gerir o orçamento de recursos eletrônicos, inclusive para obter termos 

de licenciamento menos restritivos durante as negociações de licença, entre o editor e o 

fornecedor, afinal, fazer curadoria e preservação digital é caro; 

c) capacidade de aplicar os princípios da organização, representação do 

conhecimento e da informação registrada e, especialmente, conhecer sobre metadados 

de preservação;  

d) possuir conhecimentos e habilidades tecnológicas, conhecimentos teóricos e 

práticos das estruturas de hardware e software subjacentes à prestação de acesso aos 

recursos eletrônicos e sua inter-relação; 

e) ter conhecimento conceitual e prático do hardware computacional e dos 

dispositivos móveis usados para acessar informação eletrônica, e seus sistemas 

operacionais; 

f) saber sobre tecnologias de redes (com ou sem fio), normas, protocolos e 

estruturas como o Z39.50, o Open Archives Initiative – Protocol for Metadata 

Harvesting (OAI-PMH), as técnicas emergentes de preservação digital e tecnologia, 

computação em rede, uso de tecnologias e de suas ferramentas de preservação digital 

nos produtos e serviços informacionais; 

g) ter conhecimento de arquiteturas de sistemas, capacidade, opções de suporte, 

entre outros, para sistemas de bibliotecas envolvidos no acesso e preservação dos 

recursos eletrônicos. 

Para concluir, é necessário que o PI reconheça a expansão do campo tecnológico 

e enfrente os desafios dessa nova realidade, buscando cada vez mais por conhecimento e 

prol do aprimoramento profissional, pois ―ao mesmo tempo que não temos certeza do 

sentido destas mudanças, temos que nos preparar e nos posicionar para novos postos, 

perfis e responsabilidades futuras que começam a se delinear‖ (CUNHA, 2000, p. 193). 
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5.2 PROFISSIONAL DA INFORMAÇÃO E A ESCOLHA DO IDENTIFICADOR 

PERSISTENTE 

Como evidenciamos ao longo deste trabalho, é crucial que os objetos digitais 

permaneçam válidos e acessíveis ao longo do tempo. Tratamos acerca dos problemas 

ocasionados pelo ―link quebrado‖ — conhecido como ERRO 404 — que inviabiliza o 

acesso à informação. Reforçamos ainda a importância do profissional da informação 

perante o uso das novas tecnologias, e seu papel fundamental na busca por meios de 

garantir o acesso persistente aos recursos disponíveis na Web.  

Pontuamos que os identificadores persistentes são necessários para garantir o 

acesso em longo prazo de recursos informacionais diversos. Tomaremos como exemplo 

algumas instituições internacionais importantes que fazem e aconselham o uso de 

identificadores persistentes, como o programa Australian National Data Service
118

 

(ANDS).  

O ANDS tem por objetivo disponibilizar os ativos de dados de pesquisa da 

Austrália aos pesquisadores, instituições de pesquisa e a população em geral. Seu 

principal serviço é o Research Data Australia
119

, onde é possível acessar e reutilizar 

dados de pesquisa das agências governamentais, instituições culturais e das 

organizações de pesquisa australiana. 

O programa reforça a importância quanto ao uso de identificadores persistentes e 

disponibiliza em seu site informações relevantes com relação aos identificadores, a fim 

de familiarizar os pesquisadores e administradores.  

Com relação à persistência, o ANDS reforça que a principal questão não é 

apenas tecnológica, mas sim de uma boa política que deve incluir: 

● Trabalhar as coisas que serão identificadas e o que faz sentido identificar 

persistentemente; 

● Atribuir responsabilidades para manter vários aspectos do identificador. Onde 

a área de tecnologia da informação é responsável por manter o sistema em 

funcionamento, mas o provedor de dados (o pesquisador) é responsável por fornecer 

informações claras e atualizadas sobre o que está sendo identificado. 

● Trabalhar os melhores fluxos de trabalho para interagir com os objetos, de 

modo a minimizar qualquer interrupção em seus identificadores. Onde o usuário deve 

ser capaz de acessar o objeto através do identificador persistente, independentemente do 

tipo de atualização ou ―faxina‖ que você esteja realizando nos bastidores. 

● Ter planos de retorno se o objeto ficar offline ou a instituição de hospedagem 

não puder mais mantê-lo online. Nesse caso, o proprietário deve cumprir a garantia de 
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 ANDS. Disponível em: <https://www.ands.org.au/>. Acesso em: 20 janeiro 2019. 
119
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persistência atualizando o identificador com informações sobre o novo status do objeto 

e sugerindo maneiras alternativas de acessá-lo
120

. 

O ANDS ainda disponibiliza um ilustrativo chamado ―Identifier Decision Tree‖ 

(figura 21), nele contém perguntas com respostas de ―sim‖ ou ―não‖, que orientam o 

usuário na escolha do identificador que melhor se encaixa a um determinado objeto 

digital ou situação. Os resultados podem orientar o uso do Handle — ou outro 

identificador persistente com funções semelhantes às dele —, ou o DOI. 

Figura 21- ANDS Identifier Decision Tree 

 
Fonte: Site ANDS

121 
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Se alguma das respostas para as perguntas da figura 21 for negativa, o ANDS 

aconselha o uso do Handle System ou outro identificador persistente; caso todas as 

respostas forem positivas, o aconselhamento é para o uso exclusivo do DOI. Seguem as 

perguntas da imagem: 

● Os dados são uma parte citável do registro acadêmico? 

● Podemos nos comprometer com a preservação a longo prazo e o acesso aos 

dados? 

● Podemos nos comprometer a manter a circulação do URL? 

● Podemos fornecer os seis elementos mínimos de metadados? 

A ilustração (figura 21) com relação ao uso de DOI aconselha:  

● Para dados depositados ou publicados em outro lugar e atribuídos a um DOI, 

use o DOI atribuído por esse serviço.  

● Para dados depositados ou publicados em seu repositório, atribuir o DOI 

usando o serviço ANDS DOI. 

Tomaremos como exemplo também o projeto RCAAP
122

 (Repositórios 

Científicos de Acesso Aberto em Portugal), que tem por missão os seguintes 

objetivos
123

: 

 ● Aumentar a visibilidade, acessibilidade e difusão dos resultados da atividade 

acadêmica e de investigação científica portuguesa;  

● Facilitar a gestão e o acesso à informação sobre a produção científica nacional 

(portuguesa) através do registo da produção científica em sistemas de informação 

específicos — os repositórios institucionais — e da sua agregação no portal RCAAP. 

● Integrar Portugal num conjunto de iniciativas internacionais através da 

disponibilização de um agregador e de um diretório da produção acadêmica e científica 

que facilitam a interoperabilidade e a interligação com o crescente número de centros de 

investigação, organismos financiadores de investigação e instituições de ensino superior 

(...). 

Assim como o ANDS o RCAAP também utiliza identificadores persistentes, 

onde reforça que um dos principais objetivos e requisitos dos repositórios digitais são 

referenciar de forma persistente os seus recursos para permitir a recuperação em longo 

prazo. O sistema do RCAAP usa o CNRI Handle System na criação de seus 

identificadores
124

.  
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Outro exemplo, como mencionado anteriormente, em relação ao uso de 

identificadores digitais nos Museus, a ICOM aconselha que os Museus estabeleçam 

para cada objeto digital um identificador único e persistente. 

Com relação ao uso de identificadores persistentes nos repositórios institucionais 

no Brasil, observa-se um crescimento significativo, onde Carvalho e Gouveia (2017, p. 

1) apontam que 83% dos repositórios utilizam identificadores persistentes de objetos 

digitais.  

Quanto ao gerenciamento do documento digital em um repositório digital, o 

Conselho Nacional de Arquivos (2015) aconselha estabelecer identificadores únicos e 

persistentes, tais como: Handle System, DOI, URN, PURL, dentre outros.  

Para auxiliar o profissional da informação na escolha dos identificadores únicos, 

trataremos nos subcapítulos seguintes quanto à implementação do Handle System, do 

DOI e o URI — por serem os mais utilizados na identificação de acervos digitais em 

ciência, memória e cultura. 

5.2.1 HANDLE SYSTEM 

A implementação do Handle System consiste em serviços de identificador local, 

onde cada um é formado por um ou mais sites que fornecem os servidores que 

armazenam identificadores específicos. O próprio site do Handle System oferece o 

HANDLE.NET
125

, que é um software com diversas ferramentas de implementação  

Para fornecer serviços de identificação ou resolução usando a tecnologia e o 

software Handle.Net, instituições — ou usuários — devem registrar-se e fazer uma 

solicitação de um ou mais prefixos ao Handle.Net Registry
126

, só assim poderão se 

tornar um provedor de serviços de identificador local. O registro é feito em três etapas 

(listadas abaixo), onde inclui o pagamento de taxas a CNRI, que é responsável por 

alocar prefixos aos usuários do Handle System
127

: 

1- Preencha o Formulário de Registro de Prefixo e aceite os termos do contrato 

de serviço para receber um prefixo. 

2- Pagamento antecipado de taxas para a CNRI. 

3- Carregar informações sobre seu serviço de identificador para CNRI. 
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O pagamento a CNRI pode ser feito por cheque, cartão de crédito ou 

transferência bancária; é cobrada uma taxa de 50 dólares para cada novo prefixo 

atribuído, e a taxa anual é de 50 dólares por prefixo.  

No Brasil, o software DSpace
128

 é utilizado para implementação de repositórios 

institucionais, suporta diversos tipos de documentos, como: livros, áudio, fotos dentre 

outros; adota a aplicação do Handle System.  

O DSpace é comumente utilizado em repositórios institucionais, facilitando em 

importantes aspectos, como
129

:  

1- Facilita o depósito e a gestão dos documentos e dos respectivos metadados; 

2- Facilita o acesso aos documentos através de listas e pesquisas; 

3- Facilita a preservação a longo prazo dos documentos, 

O IBICT tornou-se referência em projetos voltados ao movimento do acesso 

livre ao conhecimento, o Sistema de Arquivos Digitais utilizado pela instituição é o 

DSpace
130

. Tendo em vista o crescente uso do DSpace no Brasil
131

, foi criado um grupo 

pelos próprios usuários do software (figura 22) onde é possível a troca de 

conhecimentos entre eles. 
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Figura 22- Grupo Brasileiro de Usuários DSpace 

 

Fonte: Página do Grupo Brasileiro de Usuários DSpace
132

 

Cabe frisar que, o Handle System pode ser implementado por qualquer usuário 

podendo tal implementação ser persistente ou não
133

.  

A tecnologia Handle System fornece persistência se usada com 

infraestrutura social apropriada. A International DOI Foundation 

(IDF) baseia-se na infra-estrutura técnica do Handle System, uma 

estrutura social que garante persistência. Persistência é uma função 

das organizações, não da tecnologia; Um sistema de identificador 

persistente requer uma organização persistente e processos 

definidos
134

 (tradução nossa). 

5.2.2 DOI 

Como foi citado na subseção ―4.2.13 Digital Object Identifier (DOI)‖, o DOI 

pode ser aplicado a qualquer objeto digital para que este seja identificado de forma 

única e persistente no ambiente Web.  

A emissão do registro DOI é feita através de agências autorizadas. São várias 

agências de registro, cada qual com políticas específicas. Segue abaixo (quadro 5) a lista 

de agências e seus respectivos campos de atuação: 
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Quadro 5- Agências de registro DOI 

 

Fonte: BRITO et al., 2015. 

Dentre as agencias de registro mais conhecidas está a Crossref — o principal 

agente de atribuições de DOI no mundo — que desde 1999 apoia a persistência de 

identificadores e promove à comunicação científica uma infraestrutura sustentável. Sua 

operação está restrita a identificação e manutenção de metadados científicos, onde sua 

base de dados possibilita a ligação de referências digitais (BRITO et al., 2015, p. 13). 
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No Brasil, em 2014, a Associação Brasileira de Editores Científicos
135

 (ABEC), 

o IBICT e a Crossref estabeleceram um acordo em prol de facilitar o depósito e a 

obtenção de nomes DOI. Para facilitar o processo de cadastramento da produção 

científica, tal acordo apoia que editores e autores brasileiros se ajustem quanto às 

determinações do CNPq, que utiliza o sistema DOI na plataforma Lattes. Tal convênio 

provoca impacto na visibilidade da produção, uma vez que o nome DOI é um 

identificador internacional.  

Nesse acordo a ABEC se responsabiliza pelo pagamento da anuidade de filiação 

à Crossref de todas as instituições brasileiras — não comerciais e sem fins lucrativos — 

que optam por serem representadas por ela. Segue abaixo (quadro 6) os custos de 

registro de nomes DOI que são cobrados trimestralmente aos membros representados 

pela ABEC.  

Quadro 6- Custos DOI 

 
Fonte: BRITO et al., 2015. 

Ainda com relação aos custos, Sayão (2007, p. 74) reforça que ―apesar do seu 

viés comercial, o DOI pode ser aplicado a qualquer forma de propriedade intelectual 

que se manifeste em um meio digital‖. No quadro 7 seguem exemplos de nomes DOI 

para os mais diversos tipos de documentos. 
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Quadro 7 - Nomes DOI para diversos tipos de publicação 

 
Fonte: BRITO et al., 2015. 

Quanto à eficiência do sistema DOI, Paskin (2009) aponta para o crescente 

número de registros, desde o início de 2009 foram mais de 40 milhões de atribuições. É 

necessário destacar que o DOI oferece um sistema de identificação persistente, 

interoperável e acionável, contribuindo para a gestão da informação e o acesso na Web. 

O principal retorno para as instituições que atribuem DOI às suas 

publicações é o acesso, a disponibilidade de metadados e a 

visibilidade, pois a atribuição dos identificadores persistentes garante 

que um mesmo documento possa ser rearranjado na Web sem a perda 

de seu acesso. (FERREIRA et al., 2015). 
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5.2.3 URI 

Recapitulando o que foi tratado ao longo do trabalho, o esquema de 

identificadores mais usado na Internet é o URI, que se divide em duas categorias: o 

URL e o URN, onde a primeira é a mais disseminada na Web.  Defronte a preocupação 

quanto à disponibilidade e acesso aos recursos disponíveis na Web, além dos problemas 

da queda de ―links‖ URL, surge os identificadores persistentes. Citamos também que a 

W3C propõe substituir o URL como identificador de recursos pelo URI.  

Cool URI é o termo usado para descrever o URI persistente, isto é, que não é 

alterado, e permite que recursos referenciados, vinculados ou marcados de diferentes 

maneiras permaneçam válidos em longo prazo. De acordo com Berners-Lee
136

 (1998), o 

URI precisa ser projetado sob a ótica de três fatores: a simplicidade, a estabilidade e a 

capacidade de gerenciamento.  

É preciso manter o acesso ao URI no decorrer dos anos, e para isso é necessário 

planejamento, organização e conhecimento. Berners-Lee (1998) reforça que criar URI 

não é uma tarefa tão simples; ainda aponta informações que devem ficar fora de um 

―link‖ URI, pois são informações mutáveis ou pouco relevantes que comprometem a 

persistência do ―link‖. Segue uma lista com algumas delas: 

● Nome dos autores: autoria pode mudar com novas versões. 

● Assunto: os assuntos mudam surpreendentemente rápido. 

● Status: diretórios como o "old", draft", "latest" e "cool" aparecem em todos os 

sistemas de arquivos. Documentos mudam de status, mantenha-os fora do nome. 

● Acesso: Berners-Lee (1998) toma como exemplo a W3C, onde o acesso do 

site dividia-se em: "Acesso de equipe", "Acesso de membros" e "Acesso público", o que 

a princípio parecia uma boa divisão, porém os documentos começam como ideias de 

equipe, após eram discutidos com os membros e depois era disponível ao público, o que 

acabou por acarretar em um problema onde toda vez que algum documento era aberto a 

uma discussão mais ampla, todos os links antigos falhavam.  

● Extensão do nome do arquivo: extensões como ―gci‖ e ―html‖ podem mudar 

com o decorrer dos anos. 

● Mecanismos de software; 

● Nome do disco.  

Nielsen
137

 (1999) reforça que o URL ainda continuará a fazer parte da interface 

do usuário da Web por vários anos. Um URL de um site precisa ter: 

● um nome de domínio que seja fácil de lembrar e fácil de soletrar; 

● URL curto; 

● URL fácil de digitar; 
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● URL que visualiza a estrutura do site; 

● URL que pode ser "hackeada" para permitir que os usuários passem para 

níveis mais altos da arquitetura de informações cortando o final do URL; 

● URL persistents. 

Na Web Semântica o URI não identifica apenas documentos, mas também 

objetos do mundo real, como: pessoas, carros, ideias abstratas etc. A persistência é um 

requisito fundamental para a Web Semântica. 

Não deve haver confusão entre identificadores para documentos da 

Web e identificadores para outros recursos. Os URIs destinam-se a 

identificar apenas um deles, portanto, um URI não pode representar 

tanto um documento da Web quanto um objeto do mundo real
138

. 

(W3C
139

, 2008).  

Em síntese, é imprescindível que o URI permaneça o mesmo, e para isso, é 

fundamental fazer um bom planejamento no processo de sua criação a fim de garantir 

acesso à informação no decorrer dos anos.  A atribuição de URI demanda um 

planejamento e conhecimento maior da organização interna do servidor onde estarão os 

recursos informacionais a serem disponibilizados (BERNERS-LEE, 1998). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente dissertação teve como objetivo apresentar o estado da arte com 

relação aos problemas de acesso aos objetos digitais; levantar as soluções existentes 

fornecidas pelos identificadores persistentes e ainda expor o que são. Discutiu o papel 

dos profissionais de informação quanto à seleção, gestão e atribuição de identificadores 

persistentes.  

A partir do levantamento bibliográfico, foi possível apontar as definições dos 

termos e identificar temas correlatos ao tema central — temas estes que também 

formam abordados na dissertação de forma a contribuir dando maior clareza e 

entendimento. Através da metodologia utilizada, foi possível levantar a produção 

científica e o estado da arte.  

Identificadores persistentes são identificadores que permanecem o mesmo ao 

longo do tempo, independentemente da localização do recurso. São ―links‖ persistentes 

que garantem o acesso em longo prazo e identifica os objetos digitais com precisão. 

Garantir o acesso à informação no decorrer dos anos é essencial para a memória de uma 

sociedade.  

A preservação da informação só é efetiva quando é possível acessá-la ao longo 

do tempo. Os identificadores persistentes contribuem para o acesso e preservação.  

Com relação aos objetivos específicos, o objetivo específico ―a‖ foi realizado 

nas subseções: ―4.1 Conceituação de identificadores persistentes‖ e ―4.2 Tipos de 

identificadores persistentes‖, que conceituam o que são identificadores persistentes; 

listam quais são os sistemas existentes atualmente; expõem como funcionam e explicam 

seus padrões.  

O objetivo específico ―b‖ foi alcançado nas subseções ―5.1 Profissional da 

informação, a curadoria, preservação e o acervo digital‖ e ―5.2 Profissional da 

informação e a escolha do identificador persistente‖, onde discutem o papel do 

profissional da informação em relação à curadoria e aos acervos digitais, com foco na 

atribuição aos objetos digitais de identificadores persistentes. Ainda nas subseções da 

seção 5, com intuito de auxiliar o profissional da informação na escolha dos 

identificadores persistentes, explicamos quanto à implementação dos identificadores 

persistentes mais utilizados na identificação de acervos digitais em ciência, memória e 

cultura: o Handle System, o DOI e o URI. 
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Quanto às competências do profissional da informação, é importante que se 

mantenha atualizado, inovador e criativo, porém uma parte dos profissionais da 

informação ainda carece de atualização na área tecnológica. É imprescindível que o 

profissional aceite as mudanças provindas desse novo cenário tecnológico e 

informatizado, e atribuía novas atividades além das tradicionais de curadoria (BOERES; 

CUNHA, 2016).  

No Brasil, observa-se uma forte resistência por parte dos profissionais da 

informação quanto ao do uso, aprimoramento, aceitação e atualização no que concerne 

às novas tecnologias. É oportuno frisar a importância do conhecimento e de como as 

novas tecnologias — quando bem aplicadas e utilizadas — podem auxiliar 

positivamente no fazer profissional, na divulgação da informação e no alcance do 

conhecimento.  

A dissertação explica quanto à implementação de alguns identificadores 

persistentes, porém cabe frisar que, o profissional da informação precisa avaliar as 

circunstâncias administrativas, técnicas e políticas de uma instituição para que seja 

possível optar pelo identificador que melhor se encaixe em cada situação. 

Ressaltamos que os acervos digitais contribuem com o acesso global a qualquer 

hora e lugar, o que democratiza e amplia o acesso, e ainda contribui para a divulgação e 

conhecimento.  

Ao longo deste trabalho e o Anexo A expõe vários exemplos do aumento de 

instituições, tanto fora quanto dentro do país, que estão disponibilizando seus acervos 

na Web. Tal fenômeno evidencia a preocupação quanto ao acesso e recuperação da 

informação em longo prazo a esses recursos, e a importância do uso de identificadores 

persistentes.  

Através deste trabalho foi possível notar que identificadores persistentes é um 

tema relevante e emergente. Algumas instituições importantes, tanto brasileiras — como 

o IBICT e Biblioteca Nacional —, quanto internacionais — como a ANDS e RCAAP — 

já estão referenciando de forma persistente seus recursos na Web para garantir a 

recuperação em longo prazo. 

Convém ressaltar que é relevante pensar no uso de identificadores em 

publicações de acervos digitais, tendo em vista as constantes ―quebras de links‖ e a 

importância de garantir acesso em longo prazo aos recursos disponíveis em acervos 

digitais. Os identificadores persistentes cumprem com a função de garantir o acesso em 

longo prazo e contribuem com a recuperação da informação.  
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A dissertação procurou explorar, desenvolver e esclarecer o tema —

identificadores persistentes —, visto que ele ainda é pouco explorado no Brasil, e 

muitos profissionais da informação não conhecem a fundo sobre esse tema tão 

relevante.  

Em suma, o trabalho cumpriu como os objetivos gerais e específicos 

estabelecidos, demonstrando uma visão geral sobre o tema. Como melhoramento para 

próximos projetos da área, sugerimos tratar sobre a implementação dos demais 

identificadores persistentes, a fim de trazer maior profundidade ao trabalho já iniciado. 

Espero que essa dissertação aguce o aprofundamento de um tema que é tão relevante 

para a Ciência da Informação.  
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ANEXO A – Acervos Digitais 

A figura 23 exibe mais detalhes da Coleção digital da Biblioteca do Vaticano — 

DigiVatLib — enquanto a figura 24 demostra com detalhes um manuscrito também 

disponível no site.  

Figura 23- Coleção digital Biblioteca do Vaticano 

 
Fonte: DigiVatLib

140
 

  

                                                           
140

 Disponível em: <https://digi.vatlib.it/>. Acesso em: 14 maio 2018.  
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Figura 24- Manuscrito Biblioteca do Vaticano 

 

Fonte: DigiVatLib (DVL)
141

 

No Brasil, a Biblioteca Nacional disponibiliza seu acervo digital através da 

BNDigital (figura 25), onde são disponibilizados mais de 1.504.359 documentos de 

livre acesso — conta também com uma hemeroteca digital e diversos documentos raros. 

Logo após, a figura 26 exibe os detalhes do documento iconográfico intitulado 

―Visconde de Abaeté‖.  

  

                                                           
141

 Disponível em: <https://digi.vatlib.it/view/MSS_Pal.lat.50>. Acesso em: 14 maio 2018.  



98 
 

 
 

Figura 25- Acervo digital BNDigital 

 
Fonte: Site BNDigital
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 Disponível em: <https://bndigital.bn.gov.br/acervodigital/>. Acesso em: 14 maio 2018.  
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Figura 26-Destaques da Obra BNDigital 

 
Fonte: Site BNDigital

143
 

A BDTD
144

 (Biblioteca Digital de Teses e Dissertações) criada em 2001 e 

mantida pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia
145

 (IBICT), 

tem um papel fundamental de agregador da produção científica brasileira de teses e 

dissertações coletada de diversas universidades. A BDTD atualmente conta com mais de 

um milhão de documentos. A figura 27 mostra o layout do site, enquanto a figura 28 

exibe a página de busca avançada, onde o usuário pode atribuir mais detalhes na sua 

busca por documentos. 
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 Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/acervodigital/>. Acesso em: 14 maio 2018.  
144

 BDTD. Disponível em: <http://bdtd.ibict.br>. Acesso em: 14 maio 2018. 
145

 IBICT. Disponível em: <http://www.ibict.br/>. Acesso em: 14 meio 2018.  
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Figura 27- Acervo Digital BDTD 

 
Fonte: Site da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD)

146
 

 

Figura 28- Busca Avançada BDTD 

Fonte: Site da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD)
147
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 Disponível em: <http://bdtd.ibict.br/vufind/>. Acesso em: 14 maio 2018.  
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A Fundação Casa de Rui Barbosa
148

 (FCRB) disponibiliza o RUBI
149

 

(Repositório Rui Barbosa de Informações Culturais) (figura 29) que dá visibilidade em 

meio digital aos acervos memoriais e institucionais da FCRB. O Acervo Memorial 

conta com os documentos — alguns deles raros — que compõem o Centro de Memória 

e Informação (CMI) com obras completas de Rui Barbosa, além de diversos 

documentos arquivísticos; já o acervo institucional conta com artigos, livros dentre 

outros documentos que são produzidos pelos servidores, colaboradores e bolsistas 

vinculados à Fundação.  

Figura 29- Site do Repositório Rui Barbosa de Informações Culturais 

 
Fonte: Site do Repositório Rui Barbosa de Informações Culturais (RUBI)

150
 

O Museu Afro Brasil
151

 localizado em São Paulo, disponibiliza acervo digital 

com parte das coleções que compõem o museu. A figura 30 demonstra o site do museu 

e a figura 31 exibe algumas obras disponíveis no acervo digital. 

  

                                                                                                                                                                          
147

 Disponível em: <http://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Advanced>. Acesso em: 14 maio 2018.  
148

 FCRB. Disponível em: <http://www.casaruibarbosa.gov.br/>. Acesso em: 20 dezembro 2018.  
149

 RUBI. Disponível em: <http://rubi.casaruibarbosa.gov.br/>. Acesso em: 20 dezembro 2018. 
150

 Disponível em: <http://rubi.casaruibarbosa.gov.br/>. Acesso em: 20 dezembro 2018.  
151

 Museu Afro Brasil. Disponível em: <http://www.museuafrobrasil.org.br/acervo-digital>. Acesso em: 

20 dezembro 2018. 
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Figura 30- Site Museu Afro Brasil 

 
Fonte: Site do Museu Afro Brasil
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 Disponível em: <http://www.museuafrobrasil.org.br/acervo-digital>. Acesso em: 20 dezembro 2018.  
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Figura 31- Acervo Museu Afro Brasil 

 
Fonte: Site do Museu Afro Brasil
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 Disponível em: <http://www.museuafrobrasil.org.br/acervo-digital/acervo>. Acesso em: 20 dezembro 

2018.  


