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Estudos métricos da informação (1923-2010)

 BIBLIOMETRIA – organização de instrumentos bibliográficos - produção e uso de 

documentos. Análise da literatura acadêmica.

 CIENTOMETRIA  - organização da ciência, dados de input e output. Estudo das 

características das ciências e da pesquisa científica. Ciência da Ciência.

 PATENTOMETRIA – métodos de análise de patentes. Estuda aspectos relacionados a 

produção intelectual industrial e inovação. 

 INFOMETRIA – medição de sistemas de informação – modelos matemáticos. Estudo da 

produção, disseminação e uso de todo tipo de informação.

 WEBOMETRIA – análise bibliométrica na web – medir recursos, acesso e utilidade da 

informação publicada na Internet; ligações entre sites.

 ALTMETRIA - Estudo das ações, interações e menções de pesquisadores e não-

pesquisadores e produção acadêmica nas redes e mídias sociais.



Complexidade de categorizar as áreas e 

subáreas



Estudos métricos da informação – “Novas 

possibilidades” 

 novos modelos e métricas? Seria sinônimo de altmetria?

Novas ferramentas, desenvolvidas com apoio da TI

Novos indicadores, que não existiam antes

Novos significados(outros significados de impacto)



Fontes de indicadores tradicionais

 SCI

 SSCI

 DII

 SCOPUS

 SciELO

 Chemical Abstracts

 Compendex

 MEDLINE

 Inspec

 LISA

 Mecanismo de busca poderoso

 Índices

 Filtros

 Tesauros e classificações

 Padronização

 Abrangência/cobertura

 Geração de indicadores 
automaticamente

 Exportação dos dados

 Tradução

 Atualização frequente

 Fontes: Bases de dados de revistas/artigos científicos, patentes



Fontes e ferramentas em comunicação 

científica

DUDZIAK, 

E.A., 2015



Nova maneira de coletar citação 

“tradicional”



Nova ferramenta de coleta e análise 

“tradicional”



Nova fonte de dados de citação (planos 

de ensino) – Novos significados



Altmetria

 Surge em 2010 - Priem

 Métricas alternativas (aos indicadores “tradicionais”) – alternative metrics, article level metrics

 Fenômenos complexos e pouco conhecidos da web social

Máxima: A comunicação científica evoluiu, sendo realizada por muitas 

outras mídias não tradicionais propiciando a construção de novos 

indicadores

 Pode ser definida como: Área que cria e estuda novas métricas baseadas na
web social a partir de ações e reações da sociedade (pesquisadores,

profissionais e público não especializado) com relação as mais diversas

produções acadêmicas.



Altmetria – vantagens

 Velocidade – a menção é mais rápida que a citação

 Diversidade – públicos, documentos

 Novas dimensões/indicadores - tipos de ações/reações; impacto social

 Abertura – normalmente os dados são gratuítos



Indicadores consolidados –

metodologias/técnicas

 1 - Produtividade científica e tecnológica - o número de artigos e livros publicados e 

patentes registradas

 2 – Colaboração - redes colaborativas estabelecidas entre pesquisadores, instituições ou 

países. Os indicadores de colaboração utilizam principalmente técnicas de análise de 

coautoria (no caso de artigos), coinvenção e copropriedade (no caso de patentes)

 3 – Coocorrência - relações entre temas, palavras-chave, assuntos, documentos, 

conceitos. As técnicas utilizadas são comumente denominadas coclassificação ou 

copalavras.

 4 - Citação e cocitação - aproximações quanto ao  uso e qualidade dos documentos 

publicados e dos pesquisadores



Indicadores consolidados – cocitação de 

revistas

 https://pcm.ameg
roups.com/article/
view/5171/html



Indicadores altmétricos – revistas 

cosalvadas

 https://wlv.openrepository.
com/bitstream/handle/243
6/621518/Co-
networks.pdf?sequence=5



Facilidade de compartilhamento



Presença das revistas nas mídias sociais



Presença das revistas no Youtube



Facilidade para interagir (salvar no 

Mendeley)



Principais ações/interações captadas

 Visualização (website dos editores, repositórios)

 Downloads (slideshare, website dos editores, repositórios)

 Citação (pubmed, Web of Science, Wikipédia)

 Reuso/adaptação (Github)

 Compartilhamento (facebook, twitter)

 Armazenamento (mendeley, citeUlike)

 Comentários (twitter, mendeley, blogs, wikipedia)



Nova ferramenta de coleta e análise 

“tradicional” e altmétrico



Nova ferramenta de coleta e análise 

“tradicional” e altmétrico



Leitores/capturas no Mendeley: novo 

indicador, novos significados



Principais agregadores de dados 

altmétricos



Impactstory



Pontuação no altmetric.com

 Pontuação do artigo

 Mede audiência, não 

qualidade do conteúdo

 Pondera a “qualidade” da 

audiência



Plum X analytics



Tendências de pesquisa - Altmetria

 Relações entre ciência/sociedade/ciência

 Impactos da altmetria em acesso aberto e fechado

 Impacto social e acadêmico entre países, áreas do conhecimento e profissões

 Relações entre indicadores de citação e indicadores altmétricos

 Fontes alternativas para estudos altmétricos e de citações
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