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INTRODUÇÃO 
 

Desde sua proposição, em 1955, por Eugene Garfield, o "Fator de Impacto" tem sido 
extensamente usado como uma medida da qualidade em função das citações de artigos de 
periódicos científicos (Testa, 1998). Seguindo o lançamento desse conceito, foi estabelecido o 
“Institute of Scientific Information” (ISI) que passou a compilar um Índice de Citação de 
Ciência (SCI) e, finalmente, o Relatório de Citação de Periódicos (JCR®) em 1975. Hoje, o 
JCR® apresenta dados estatísticos para avaliação dos principais periódicos do mundo e o 
impacto deles na comunidade científica global (Thomson Scientific, 2007). Marziale e 
Mendes (2002) definiram o fator de impacto de um periódico como a razão entre o número de 
citações pelo número total de artigos publicados em um período de dois anos. No QUALIS 
CAPES, um sistema brasileiro que classifica periódicos científicos de interesse ao sistema de 
pós-graduação, vários comitês científicos incluem na avaliação deles o JCR®. Porém, esta 
situação está mudando, especialmente com o número crescente de periódicos científicos 
mundiais, especialmente, publicados eletronicamente por meio da Internet. Seglen (1997) 
revelou várias limitações do "Fator de Impacto de Periódicos". O editorial da Nature (Impact 
Factor, 2005) ressalta que: 

Tentativas para quantificar a qualidade da ciência sempre estão carregadas de 
dificuldades, e os índices de impacto de periódicos estão entre os poucos índices a 
persistir. O resultado é uma ênfase exagerada em uma métrica que é limitada. 

Com a disponibilidade crescente de textos completos, livremente disponíveis e com 
ferramentas de busca na Internet, muitos artigos têm chances de serem lidos e referenciados. 
Assim, a qualidade dos artigos publicados pode ser julgada pelos leitores e não apenas por um 
índice que considera apenas poucos periódicos tradicionais. Até mesmo a Thompson 
Scientific reconhece esta mudança no conceito editorial. Dos mais de 43.000 periódicos 
acadêmicos impressos mundialmente e um número rapidamente crescente de periódicos 
eletrônicos com acesso livre, a Thomson Scientific selecionou 8.700 periódicos entre as 
publicações mais significativas do mundo que cobrem as áreas das ciências, ciências sociais, 
ciências humanas e artes e analisa anualmente de forma contínua aproximadamente 2.000 
novos periódicos para inclusão ou substituição na base e reconheceu que dados de acesso 
livre aumentam a cobertura de periódicos de interesse de seus usuários. O “Institute for 
Scientific Information” (Filadélfia, E.U.A.) continha somente quatro periódicos do Brasil 
indexados até 1974, e só 17 apareciam nesta base até 1999. Isso corresponde a 0,37% de 
todos os periódicos científicos brasileiros registrados naquele momento, de acordo com 
Targino e Garcia (2000). Marziale e Mendes (2002) apresentaram uma discussão sobre o fator 
de impacto de periódicos ligados à área de enfermagem no Brasil. 

Jafary e Jawaid (2007) levantaram vários questionamentos sobre a forma de se calcular o 
fator de impacto de periódicos e apontaram várias falhas dos sistemas atuais como: algumas 
vezes os autores são pressionados para acrescentar citações a artigos previamente publicados 
nos mesmos periódicos; outras vezes, periódicos com fator de impacto alto podem rejeitar 
estudos submetidos por autores de países em desenvolvimento, mas importantes, com receio 
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de que tais artigos não chamariam a atenção para citação e assim, eles sugeriram outras 
maneiras para medir a qualidade dos periódicos, como “algoritmo PageRank” e o “H-índice”: 

Algoritmo PageRank: proposto por Bollen et al. (2006), propõe usar o algoritmo de 
PageRank usado pela Google para distinguir a qualidade das citações e, 
conseqüentemente, melhorar o “Fator de Impacto”. É um sistema modificado que 
combina os cálculos feitos para o “Fator de Impacto” do ISI e o PageRank. (Jafary; 
Jawaid, 2007). 

Para avaliar o impacto individual, a “Research in International and Cross-cultural 
Management” desenvolveu o "Publish or Perish" (http://www.harzing.com/pop.htm) que é 
um aplicativo que recupera e analisa citações acadêmicas. O Google Acadêmico é utilizado 
para se obter as citações do artigo ou do autor, que são analisadas e apresentadas na forma dos 
seguintes indicadores: número total de artigos; número total de citações; número de citações 
por artigo; número de citações por autor; número de artigos por autor; número de citações por 
ano; o h-índice de Hirsch e parâmetros relacionados; o g-índice de Egghe; o h-índice 
contemporâneo; a taxa de citação ponderada pela tempo da publicação do artigo; uma análise 
do número de autores por artigo. 

Muitos autores têm declarado que periódicos on-line, especialmente aqueles com 
disponibilidade de texto livre completo, facilitam acesso aos pesquisadores e aumentam a taxa 
de citação dos artigos. Jafary e Jawaid (2007) indicaram que novos mecanismos para ampliar 
a visibilidade de periódicos on-line têm sido implementados e sugeriram que novas pesquisas 
para se avaliar o Fator de Impacto e outras medidas para avaliação da qualidade dos 
periódicos e dos artigos. 

 

VISIBILIDADE CRESCENTE DE ARTIGOS 
 

A visibilidade das publicações on-line impressiona quando comparadas com as offline 
(impressão em papel). Lawrence (2001) analisou o aumento da taxa de citação em 1.494 
situações que continham pelo menos cinco artigos offline e cinco on-line, comparadas com 
situações que só continham artigos offline. Os resultados mostraram uma média de 336% 
mais citações para artigos on-line comparados com os artigos publicados apenas offline. 
Assumindo que os artigos publicados na mesma situação são de qualidade semelhante, eles 
concluíram que os artigos on-line são citados mais freqüentemente por causa da maior 
disponibilidade deles. 

A Thomson Scientific, tradicionalmente voltada para periódicos impressos, anunciou no 
dia 28 de novembro de 2005, o lançamento do Web Citation Index™, um índice de citação de 
conteúdo acadêmico multidisciplinar de repositórios institucionais e temáticos 
(http://scientific.thomson.com/press/2005/8298416/). O Web Citation Index™ de resumos e 
indexadores (A&I) une “pre-prints” de artigos, repositórios institucionais e periódicos de 
acesso livre (OA) (Chillingworth, 2005). 

O “Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting” (OAI-PMH) é um 
aplicativo que permite um servidor de rede disponibilizar metadados de objetos residentes no 
servidor para aplicações externas que desejem coletar esses dados. É um mecanismo para 
transferência de dados entre repositórios digitais (Provedores de Dados) que expõe seus dados 
de forma tal que coletores (“Provedores de Serviço”) possam extrair esses dados via protocolo 
OAI-PMH (http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html) para adicionar 
valores (visibilidade) aos dados coletados. O OAI tem suas raízes em um esforço feito para 
aumentar o acesso aos arquivos “e-prints como uma forma de ampliar a disponibilidade de 
comunicação acadêmica. A relevância fundamental dessa tecnologia é facilitar o acesso a uma 
gama de materiais digitais. 

Repositório é um servidor de rede acessível, capaz de processar solicitações seguindo o 
protocolo OAI-PMH de uma maneira padronizada e é administrado por um provedor de dados 
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capaz de expor metadados para os coletores. Um identificador inequívoco é associado a cada 
artigo residente em um repositório. Muitos Provedores de Serviço estão atualmente 
registrados no OAI-PMH. Vários são relacionados com periódicos acadêmicos, entre eles: 

Avano, um coletor de dados que usa o OAI nas áreas das ciências marinhas e aquáticas, 
implementado pela “Bibliothèque La Pérouse”; BASE (“Bielefeld Academic Search 
Engine”), implementado pela Universidade de Bielefeld (http://www.basesearch.net 
/about_project_english.html); Callima, implementado pela Infoball Callima como uma 
máquina de coleta de artigos científicos de várias áreas científicas de diversas fontes; 
CASSIR (“Cross Archive Search Services for Indian Repositories”), implementado pelo 
Centro Nacional de Informação em Ciência (NCSI), Instituto de Ciência da Índia, Bangalore; 
citebaseSearch, implementado pela Universidade de Southampton, permite aos usuários 
procurar arquivos com cruzamentos múltiplos com resultados organizados de acordo com 
vários critérios, como data de criação e impacto de citações; Clio-i é um Provedor de Serviço 
de documentos científicos implementado pela UFPE, Brasil, que coleciona dados sobre 
ciência de repositórios que usam o protocolo OAI; DL-Harvest implantado pela 
Universidade do Arizona; GEO-LEO, implementado pela Lower Saxony State e 
Universidade Library Göttingen (SUB) e pela  Universidade Library "Georgius Agricola" de 
Technische Universitt Bergakademie Freiberg (UBF); iCite, implementado por iCite para 
indexar periódicos de física; OAIster da Biblioteca Digital da Universidade de Michigan 
(http://www.openarchives.org/service/listproviders.html); Openarchives.eu, implementado 
pela Horizons Unlimited, Bolonha, Itália, tem uma seção de "Objetos Digitais" que permite a 
procura de metadados em vários outros provedores de serviço (OAIster, arXiv, RePEc, 
CiteSeer, NCSTRL, PubMed Central, Pleiadi); Perseus, implementado por Perseus; 
SAIL-Eprints, implementado por CNR – Área della Ricerca di Bolonha; Scientific 
Commons, implementado pela ScientificCommons; Scirus, implementado pela Scirus e 
objetiva proporcionar aos cientistas uma plataforma de busca abrangente que cobre tanto a 
rede web como as bases de dados normalmente “invisíveis”. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Basicamente, todos os fundos de pesquisa provêem de auxílios governamentais e, 
portanto, de verbas oriundas de impostos cujos resultados, consolidados em publicações 
deveriam ser livremente disponibilizados para a comunidade. A disponibilidade on-line com 
acesso gratuito facilita a pesquisa da literatura, maximiza a interação entre grupos de 
pesquisa, otimiza esforços e aumenta a eficiência dos fundos de pesquisa. Dessa forma, a 
Ambi-Água está comprometida em prover acesso livre a seus artigos. 

Um aspecto importante da Ambi-Água é o sistema de publicação e gerenciamento deste 
periódico. A Ambi-Água usa o Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER - 
http://www.ibict.br/secao.php?cat=SEER). Esse sistema foi traduzido e personalizado pelo 
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) baseado no software 
desenvolvido pelo “Public Knowledge Project” (“Open Journal Systems”) da Universidade de 
British Columbia (http://pkp.sfu.ca/ojs /). A grande vantagem de se usar esse sistema é que 
ele é compatível com o protocolo OAI-PMH para a coleta de metadados o que promove a 
visibilidade dos artigos publicados. Atualmente há 687 repositórios registrados que estão 
conformes ao protocolo OAI. O “Public Knowledge Project – Open Archives Harvester2” 
lista a Ambi-Água: http://pkp.sfu.ca/harvester2/demo/index.php/browse/index/677. A URL da 
Ambi-Água na base do OAI é http://www.agro.unitau.br/seer/index.php/ambi-
agua/oai?verb=Identify. Dessa forma, todos os Provedores de Serviço são automaticamente 
capazes de coletar metadados dos artigos da Ambi-Água. 
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Além do contato com diversos Provedores de Serviço que usam o OAI-PMH, o Comitê 
Editorial da Ambi-Água está buscando indexação em várias outras bases de dados. Muitas das 
quais avaliam a qualidade do periódico antes de incorporá-lo à base de dados. Sendo assim, 
pode levar algum tempo antes que a Ambi-Água seja efetivamente listada de fato em tais 
indexadores. Até o presente, foram contatados os seguintes indexadores: “Directory of Open 
Access Journals” (DOAJ - http://www.doaj.org); SCOPUS (http://info.scopus. 
com/detail/facts/); ROAR; LANIC; OAISTER; RoMEO; PKP; OAI-PMH; LivRev, Web 
Citation Index™ e Latindex. Além disso, foram contatados todos os coordenadores do 
QUALIS CAPES, representantes de comitês relacionados aos temas da Ambi-Água. Várias 
bases de indexação já concordaram em incluir a Ambi-Água. Uma lista dessas bases será 
continuamente atualizada na seção de notícias na página da Ambi-Água. 
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