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RESUMO 
O periódico Ambiente & Água - An Interdisciplinary Journal of Applied Science (Ambi-

Agua) foi classificado como B2 na Área Interdisciplinar, a principal área temática deste 
periódico, no sistema de classificação da CAPES, conhecido como "Qualis". Paralelamente, o 
periódico foi registrado no Sistema “Digital Object Identifier” (DOI®). Três outros fatos 
merecem destaque: 1) todos os artigos publicados a partir de abril de 2008 têm as datas de 
submissão e aceitação estampadas; 2) a preservação de longo prazo dos artigos publicados 
estará ampliada pela associação com a DOAJ - Lund University Libraries e com o e-Depot da 
Biblioteca Nacional da Holanda (KB); e 3) foi assinado um contrato com a EBSCO 
Publishing para que os textos completos publicados pela Ambi-Agua sejam disponibilizados 
nos bancos de dados da EBSCO, em próximo futuro. 
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Recentemente, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES) publicou a classificação dos principais periódicos científicos relacionados com o 
meio acadêmico ligado à pós-graduação no Brasil. O periódico Ambiente & Água - An 
Interdisciplinary Journal of Applied Science (Ambi-Agua) foi classificado como B2 na Área 
Interdisciplinar, a principal área temática deste periódico. O sistema de classificação da 
CAPES, conhecido como "Qualis" classifica todos os periódicos (nacionais e internacionais) 
com base em parâmetros de bibliométricos, nos seguintes estratos: 

 
 A1, nível mais alto, 
 A2;   
 B1;   
 B2;   
 B3;   
 B4;   
 B5;   
 C - mais baixo, peso zero. 

 
Esse sistema de classificação é o resultado de uma nova estruturação de julgamento que 

tentou melhorar o sistema previamente utilizado. Inicialmente é analisado o que é um 
"periódico científico" para uma área específica e só os periódicos que se enquadram nesse 
critério são classificados no Qualis CAPES. Posteriormente, só as publicações que têm corpo 
editorial composto de cientistas renomados, arbitragem pelos pares (revisores ad hoc), e ISSN 
válido são considerados. Algumas áreas temáticas têm critérios de indexação bem 
estabelecidos que podem ser usados como referência, como índices de fator de impacto (H 
Index, por exemplo). A CAPES considera que os dois estratos superiores (A1 e A2) não 
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devem ser super preenchidos ou devem mesmo ser deixados vazios em várias áreas temáticas 
para enfatizar a qualidade diferencial de periódicos classificados nesses dois estratos que 
devem ter qualidade inquestionavelmente reconhecida. Dessa forma, cada área temática 
indica a direção em busca da melhoria de qualidade para sua comunidade e não só aponta 
onde a produção está sendo publicada, mas, sinaliza os periódicos mais qualificados da área. 
Outra característica desses novos critérios do "Qualis" é a política de estabelecer critérios 
únicos para grandes áreas como Engenharia ou Saúde. Desse modo, dentro de uma grande 
área, as regras devem ser semelhantes. Entretanto, um periódico pode ainda ter classificação 
diferente em áreas distintas que possuem tradições diferentes. Assim, o Qualis continua sendo 
a referência para a avaliação da produção intelectual dos programas de pós-graduação "Strictu 
Sensu" feita pela CAPES. Mais detalhes sobre o "Qualis" podem ser visto em Batista (2007) e 
em http://www.capes.gov.br/servicos/sala-de-imprensa/36-noticias/2550-capa-aprova-um-
nova-classificacao-fazer-qualis. Nesse novo sistema de classificação, os critérios de cada área 
têm de ser aprovados pelo Conselho Técnico Científico de Ensino Superior (CTC-ES) para 
garantir transparência entre as várias áreas temáticas. 

A classificação do periódico Ambiente & Água pelo Qualis CAPES abre oportunidades 
novas para a melhoria da infra-estrutura da revista. De agora em diante, o periódico pode 
aplicar para a obtenção de fundos de governo para cobrir despesas operacionais. A 
classificação no estrato B2 obtida em sua primeira avaliação foi, na realidade, um grande 
incentivo. Ele é comparado aos graus recebidos por vários periódicos tradicionais que 
publicam em área científica similar. Espera-se com isso um aumento do número de 
submissões devido ao aumento da confiança da comunidade científica. Contudo, o Comitê 
Científico da Ambi-Agua continuará envidando esforços para melhorar a qualidade e merecer, 
no futuro, uma classificação melhor no Qualis CAPES. 

Outra realização importante foi a inscrição no Sistema “Digital Object Identifier” (DOI®) 
que foi concebido para identificar objetos publicados em ambiente digital, cumprindo o que 
foi anunciado no editorial do volume 3, número 1 (Batista, 2008). O Sistema DOI® permite a 
identificação persistente de um artigo publicado ou um objeto, mesmo que ele esteja 
depositado em local diferente de onde foi inicialmente publicado. Além disso, ele ajuda a 
afiançar o conteúdo intelectual dos artigos publicados on-line e facilita a visibilidade para os 
provedores de conteúdo. O sistema foi desenvolvido e é controlado pela Fundação 
Internacional DOI (http://dx.doi.org/). 

O sistema DOI foi concebido no início da década de 1990, para cumprir a necessidade de 
se identificar, de forma inequívoca, conteúdos na Internet, sem se recorrer a eles por meio do 
endereço eletrônico (URL) que pode mudar com o tempo. A primeira Agência de Registro de 
DOI começou a operar em 2000; por volta de 2008 já tinham sido registrados cerca de 40 
milhões de nomes de DOI por oito Agências de Registro afiliadas à Fundação DOI. A 
Agência de Registro mais conhecida do sistema DOI é a CrossRef. Seu serviço permite que 
um pesquisador associe diretamente uma citação de referência com o seu conteúdo 
disponibilizado em outra plataforma de outro editor. A Ambi-Agua foi registrada nessa 
Agência por meio do registro do Instituto de Pesquisas Ambientais em Bacias de 
Hidrográficas (IPABHi), responsável pela edição da revista. Mais detalhes sobre o sistema 
DOI podem ser vistos em Paskin (2009). 

A partir desta edição, a Ambi-Agua tem os seguintes DOIs registrados: 
 

 doi:10.4136/1980-993X para o periódico Ambiente & Água - An 
Interdisciplinary Journal of Applied Science; 
 doi:10.4136/ambi-agua.v1.n1 para a primeira edição (volume 1, número 1, de 

2006 de agosto); 
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 … até doi:10.4136/ambi-agua.v4.n1 para essa edição atual (volume 4, número 1, 
abril de 2009); 
 doi:10.4136/ambi-agua.1 para o primeiro artigo publicado (agosto de 2006); 
 … até doi:10.4136/ambi-agua.80 para o último artigo publicado dessa edição 

atual (abril de 2009). 
 
Para se resolver um DOI, tem-se que ir até a página da Fundação DOI (http://dx.doi.org/) 

e digitar o DOI do artigo ou objeto. Independentemente de onde o objeto buscado estiver 
depositado no momento da busca, por meio do DOI ele deverá ser localizado. 

Três outros fatos devem ser mencionados: Primeiro, todos os artigos publicados a partir 
de abril de 2008 têm as datas de submissão e aceitação estampadas. Isso é importante para os 
autores potenciais verificarem o tempo esperado para o processamento editorial dos 
manuscritos submetidos. Essa informação também é usada em vários sistemas de indexação 
para avaliação de periódicos. Secundariamente, a preservação de longo prazo de Periódicos 
de Acesso Aberto será reforçada pela associação com o “Directory of Open Access Journal 
(DOAJ) - Lund University Libraries” que juntamente com o “e-Depot of the National Library 
of the Netherlands (KB)” anunciou o início de uma cooperação para garantir a preservação de 
longo prazo de periódicos de acesso aberto. A “Swedish Library Association” estará 
generosamente patrocinando essa iniciativa. Dessa forma, espera-se que todos os artigos 
publicados na Ambi-Agua residam nesse local de armazenamento adicional, reforçando a 
preservação de seu conteúdo. Finalmente, ressalta-se que a Ambiente & Água assinou um 
contrato de licenciamento com a editora EBSCO, que possui o maior acervo do mundo 
eletrônico com textos completos de periódicos científicos. Textos completos da Ambi-Agua 
serão disponibilizados, brevemente, nos bancos de dados da EBSCO. 
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