
MÉTRICAS PARA 
PERIÓDICOS: 
Fator de Impacto, Webmetria, Altmetria



Métricas
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Bibliometria - mensuração da  produção científica
Cientometria - verificação da evolução das ciências
Informetria - medidas de informação técnica e científica
Webometria - verificação das relações entre sites
Altmetria - métricas alternativas



Bibliometria
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Bibliometria
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Métrica quantitativa, de caráter estatísticos, visando a medição da produção 
e disseminação do conhecimento científico, sendo uma das primeiras 
métricas do gênero.

Estudos Bibliométricos:
Lei de Bradford (produtividade de periódicos) 

Lei de Lotka (produtividade de autores) 

Lei de Zipf (freqüência de ocorrência de palavras)



Lei de Bradford
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Dispersão da Literatura - Possibilita verificar os periódicos núcleos de uma 
disciplina ou tópico de estudo.

Se um artigo precursor em um tema é publicado em uma revista atrai outros 
artigos sobre o assunto se tornando um referencia

Bradford pode ser útil aos editores conhecerem a sua revista, por meio de 
ferramenta de pesquisa 



▰ Colégios invisíveis - relação entre 
autores

▰ Fator de imediatismo - também 
chamado de fator de impacto

▰ Acoplamento bibliográfico - união 
de artigos, citando o(s) mesmo(s) 
documento(s)

▰ Obsolescência -  declínio do uso 
dos artigos no decorrer do tempo 

Outros estudos Bibliométricos

▰ Vida-Média - projeção da 
obsolescência e da razão de 
crescimento da produção

▰ Lei do elitismo - Núcleo de autores 
prestigiados em um tema ou disciplina

▰ Teoria epidêmica de Goffman - ondas 
temáticas 

▰ Frente de Pesquisa - autores que se 
citam
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▰ Premissas básica:

trabalhos mais relevantes são mais citados e representam 
visibilidade.

Entretanto,

▰ citações negativas e positivas são contabilizadas da mesma forma
▰ depende da área e comportamento dos autores
▰ nem sempre discrimina autocitação ou co-citação

Métricas baseadas em citação

7



▰ JIF = Journal Impact Factor
▰ Conceitualmente criado em  1927,por Gross & Gross 
▰ Eugene Garfield em 1955, fundador do Institute for Scientific 

Information -  ISI
▰ contabiliza as citações restritas as revistas indexadas pelo Web Of 

Science
▰ Cálculo = Número de citações dos dois anos anteriores / 

quantidade de artigos publicados  

Factor de Impacto (JIF)
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▰ Oferecido pela Clarivates Analytics relata as citações verificadas no 
Web Of Science

Journal Citation Reports
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▰ Métrica de fator de impacto alternativa ao JCR, baseada no algoritmo 
PageRank e a base de dados Scopus e Elsevier;

▰ Criado em 2008 pelo grupo de pesquisa do CSIC.

SCImago Journal Rank (SJR)
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▰ Uma revista possui maior visibilidade se recebe citações de revistas mais 
influentes, citações não são iguais

▰ Baseados no JCR
▰ Visibilidade e representatividade da revista
▰ Mesmo quantitativo possui aspectos qualitativos

EigenFactor
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▰ Originalmente criado para analisar autoria pode ser utilizado para revistas, 
utilizando indicadores de citação

- Web of Science
- Scopus
- Google acadêmico

❏ possibilita verificar os artigos mais citados formando um núcleo com esses 
artigos

❏ pode-se ver a média de citações desses artigos

Índice H da revista
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▰ Possibilita ver o 
comportamento das 
citações das 
revistas indexadas

Google acadêmico
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▰ Ainda em fase de desenvolvimento
▰ Granular - Coleção, periódico e artigo

Scielo Analytics
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PROBLEMAS
▰ Redes de Citação, em que autores se citam
▰ Preconceitos por origem dos autores 
▰ Obscurecência por artigos muito brilhantes
▰ Revisões podem ter mais citações que artigos originais
▰ Citações negativas
▰ Erros nas referências
▰ Problemas nas indexações com bases incompletas
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Webometria
16
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▰ Estudos métricos na World Wide Web  (WWW)
▰ estudos voltadas aos sites, páginas e links e seus fenômenos
▰ WIF (fator de impacto Web) = Números de links para um site/número de páginas 

do site
▰ Pode ser utilizado para classificar elementos por meio dos seus sites ou portais
▰ A métrica mais flexível da Internet
▰ Dinamicidade do ambiente pode ser um complicador

Webometria
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▰ A webometria categoriza os 
links para estudo de forma a 
verificar o comportamento 
dos caminhos que esses 
enlaçadores podem ofertar  

▰ Essa categorização tem 
relação íntima com as 
citações

Relacionamento entre Links
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▰ Atualmente  quase todas as revistas científicas possuem sites

● Estudo do comportamento dos Links - Site das revistas são 
repletas de links, não apenas nas suas páginas, mas nos artigos 
publicados

● Estudos do site da revista - Site possuem páginas (cada artigo 
geralmente possui uma), que agregam uma grande quantidade de 
informações

Webometria para revistas eletrônicas
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Estudo do comportamento dos links

20



Análise do Site - Tamanho
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Tamanho (Size): 

▰ Número de páginas indexadas em motores de busca, que facilita a 
recuperação

▰ O tamanho varia conforme a quantidade de artigos publicados 
▰ Em alguns casos podem ser contabilizados o tamanho do site, em 

bytes, visto que pode conter imagens, áudios e vídeos, sendo mais 
condizente com o ambiente web



Análise do Site 
- Indexação pelo Google Scholar
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Acadêmico (Scholar): 

▰ Número de páginas indexadas no google acadêmico 
▰ Estudos revelam que ser indexados pelo google acadêmico 

aumentam o número de citação



Análise do Site - Visibilidade
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Visibilidade (visibility): 

▰ Número de inlinks, que pode ser ajustado a revista pelo WIF da 
revista, contemplando tanto as informações de citações, quanto 
de relacionamento com as redes e mídias sociais, blogs 
acadêmicos e portais de notícias

▰ Nem todos os autores inserem o DOI ou a URL nas citações



Análise do Site - Popularidade
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Popularidade: 

▰ Verifica a quantidade de acessos a um sítio, contabilizando 
acessos únicos em um determinado período de tempo, ou seja, 
conta apenas um acesso por endereço IP

▰ Sistemas de estatísticas de uso, geralmente ofertam esse 
indicador



Exemplo Webometria
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▰ Pode-se utilizar ferramentas 
simples como o Google



PROBLEMAS
▰ Ambiente muito volátil e dinâmico, requerendo monitoria constante
▰ Indicadores requerem ajustes conforme a tipologia a ser estudada
▰ Revistas na web ainda se comportam como impressas, baseadas em textos 
▰ Citações nem sempre incluem URL ou DOI
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Altimetria
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Altimetria
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▰ Métricas alternativas para serem utilizadas em complemento às tradicionais

▰ Atuação na divulgação científica, no âmbito da web social e seus recursos 

As mídias sociais possuem uma grande influência na vida cotidiana para 
serem estudadas

▰ Criado em 2010 por Jason Priem, por meio de um manifesto

▰ Baseado nos artigos por meio do DOI



Questões da Altmetria
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▰ A divulgação dos resultados da 
pesquisa podem afetá-la, tanto de 
forma positiva quanto negativa 

▰ Como os resultados das pesquisas 
estão sendo encarados nos 
ambiente online

▰ A comunicação científicas digital 
requer métricas mais apropriadas 
ao momento tecnológico atual



Canais analisados pela Altmetria
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Indicadores Altmétricos
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▰ Repercussão social - Número de menções 

em mídias sociais, páginas web e outros 

▰ Uso das publicações - Número de downloads 

podem não representar realmente uso, mas indica interesse no trabalho

▰ Nível de Publicações  - Número de citações

pode incluir elementos da ciência aberta, como avaliação aberta



Exemplo da Altmetria por artigo

32

▰ Artigo com maior citação no 
Google Scholar da Journal of 
Venomous Animals and Toxins 
Including Tropical Diseases

CHIPPAUX, Jean-Philippe. Outbreaks of Ebola virus 
disease in Africa: the beginnings of a tragic saga. 
Journal of venomous animals and toxins 
including tropical diseases, v. 20, n. 1, p. 44, 2014.



PROBLEMAS
▰ Metodologia pouco firmada para verificação do impacto social, visto as 

diferenças das mídias sociais, como um tuíte e uma menção na wikipedia, 
que possuem valor diferenciado

▰ Não aferição entre impacto positivo ou negativo nas redes sociais
▰ Dados pouco normalizados podem não refletir a realidade
▰ Volatilidade dos dados, que podem ser apagados nas mídias sociais
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Considerações finais

❏ Ser Indexado
❏ Uso do DOI para facilitar a coleta e 

análise das citações
❏ Facilitar a vida dos leitores ofertando o 

como citar o trabalho
❏ Peça para autores dados completos 

inclusive com o ORCID, formas normais 
de citação, afiliação, contato e outros

❏ Normalizar artigos, com  citações 
padronizadas
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Métricas na página da ABEC
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Obrigado!
Milton Shintaku

milton.shintaku@gmail.com 

mailto:milton.shintaku@gmail.com

