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1 INTRODUÇÃO
Por intermédio das bibliotecas nacionais, a sociedade pode ter conhecimento das obras
produzidas por uma nação, bem como acessar suas fontes para estudo e pesquisa, pois um dos
papéis das bibliotecas nacionais é o de provimento da reserva legal de toda obra produzida em
seu território.
Hoje, o acesso prévio das informações elementares de cada obra pode ser feito de
maneira remota pelas pessoas nos websites das respectivas bibliotecas. Além das informações
básicas de cada obra, estão disponibilizados nos websites das bibliotecas nacionais, diversos
conteúdos, como cursos, projetos, notícias, expediente e qualquer informação ligada a elas.
Assim como essas informações podem ser acessadas, também podem ser medidas. Para
tanto, é utilizada a Webometria e seus indicadores, visando à apresentação de um panorama de
como as informações e os websites se relacionam.
A webometria, neste trabalho, pretende contemplar um grupo de bibliotecas nacionais
de uma região geográfica que faz parte de países pertencentes ao Bloco Econômico Mercado
Comum do Sul (MERCOSUL), que foi instituído pelo tratado de Assunção, em 1991, com o
objetivo de integrar os países na livre circulação de bens e serviços na região (Ministério das
Relações Exteriores, 2015?).
Diante do exposto, a pesquisa se norteia na seguinte questão problema: Como é o
desempenho dos indicadores webométricos dos websites das bibliotecas nacionais dos
países do Mercosul? Para responder a pergunta, o objetivo principal neste estudo é a análise
da webometria dos websites das bibliotecas nacionais do Mercosul. São alinhavados os
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seguintes objetivos específicos: a) apontar os websites das bibliotecas nacionais do Mercosul;
b) quantificar o tamanho do website de cada biblioteca nacional do Mercosul; c) analisar os
indicadores de visibilidade e luminosidade das bibliotecas nacionais do Mercosul; d) aplicar o
Fator de impacto web logaritmo natural (FIWIn) para cada biblioteca nacional do Mercosul.

2 WEBOMETRIA
Os estudos de webometria visam, desde a análise das citações web, às quantidades de
links e à avaliação de motores de buscas (Thelwall, 2007). Em 1997, Alming e Ingwersem
definiriam o termo webometria como método de analisar, metricamente, as informações
disponibilizadas por meio de links nos websites (VANTI, 2002; BJÖRNEBORN;
INGWERSEN, 2004).
Por meio da análise dos links, a webometria permite obter indicadores que possibilitem
a verificação do grau de atratividade, a influência, o espaço que o website ocupa na rede e a
quantidade de citações web entre as instituições. Assim, a webometria, com seus indicadores,
torna-se instrumento valioso para medir toda a representatividade de informação na web.
No quadro 1 estão expostos os indicadores webométricos que vêm sendo utilizados pela
comunidade acadêmica em suas pesquisas.
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Quadro 1: Indicadores webométricos
Indicador
Conceito
É a quantidade de páginas que um website possui, sendo está quantidade calculada
Tamanho do site
por meio de um motor de busca (VANTI, 2010)
É a quantidade de links que um determinado website recebe, desconsiderando os
links recebidos do próprio website (internos), permitindo assim, verificar a relação
Visibilidade
do website na web com outros websites (VANTI, 2010; SHINTAKU; ROBREDO;
BAPTISTA, 2011)
Luminosidade
Fator de impacto
web logaritmo
natural (ln)

Refere-se ao grau de conectividade que um website possui com seus pares. É obtido
pelo número de links internos que um website gera em sua página referente a outros
websites (VANTI, 2010; SHINTAKU; ROBREDO; BAPTISTA, 2011).
É utilizado para mensurar o grau de atratividade ou influência que um determinado
website possui. É obtido por meio da divisão dos links externos recebidos por um
determinado website e pelo logaritmo natural do número de páginas que um website
possui (VANTI, 2002, 2010; VANTI; COSTA; SILVA, 2013).

Fonte: Elaborado pelos autores e adaptado de Vanti (2002, 2010) e Shintaku, Robredo e Baptista (2011).

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS
Trata-se de uma pesquisa descritiva e quantitativa, que compreende mensurar e analisar
os dados coletados por meio da aplicação dos indicadores webométricos.
O Corpus da pesquisa é composto dos países efetivos ou denominado de estados partes
do bloco do Mercosul. Os países denominados estados partes são: Argentina, Bolívia, Brasil,
Paraguai, Uruguai e Venezuela, que são os que têm direito ao voto dentro do bloco que
compreende um total de seis países. Após a identificação dos países, foi realizada uma busca
na web para verificar as URLs das bibliotecas nacionais pertencentes aos países selecionados.
Os respectivos endereços dos websites das bibliotecas estão no quadro 2.
Quadro 2: Países pertencentes ao Estado Parte do Mercosul
Países
Website
Argentina
http://www.bn.gov.ar/
Bolívia
http://www.archivoybibliotecanacionales.org.bo/
Brasil
https://www.bn.br/
Paraguai
Não possui website próprio.
Uruguai
http://www.bibna.gub.uy/
Venezuela
http://www.bnv.gob.ve/
Fonte: Elaborado pelos autores.
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Atendendo um dos objetivos neste trabalho, está indicado no quadro que as bibliotecas nacionais

dos países efetivos estão presentes na web, entretanto a Biblioteca Nacional do Paraguai1 não
tem uma URL com domínio próprio, sendo um subdomínio da secretaria de cultura do país;
optou-se, então, por não utilizar o Paraguai para a coleta dos dados webométricos, pelo motivo
de que, por ser um subdomínio poderá recuperar links que não fazem parte do endereço
eletrônico da biblioteca.
Diante do exposto, a coleta de dados para a análise webométrica foi realizada no dia 18
de março de 2016. A seguir, são apresentados os resultados.

4 RESULTADOS
A partir dos aspectos metodológicos utilizados nesta pesquisa, dispõem-se os resultados
da análise webométrica de acordo com os objetivos elencados. Na tabela 1 consta o tamanho
do site, a visibilidade e a luminosidade das Bibliotecas Nacionais.
Tabela 1: Indicadores webométricos das Bibliotecas Nacionais do Mercosul
País
Tamanho do site
Visibilidade
Argentina
305.000
703.582
Bolívia
149
409.738
Brasil
510.000
1.330.403
Uruguai
22.900
700.273
Venezuela
428.000
26.457
Fonte: Elaborado pelos autores

Luminosidade
17.460
9.561
19.811
16.820
6.226

Os tamanhos do site apresentados representam o número de páginas que cada biblioteca
nacional possui na web, exclusivos do buscador Google. O resultado apontou a Biblioteca
Nacional do Brasil como a que possui o maior número de páginas na web (510.000). Num
panorama geral, de todo o universo estudado, observou-se que há três bibliotecas com um
patamar semelhante; além da biblioteca Brasileira, destacam-se as bibliotecas da Venezuela e
Argentina, tendo o somatório de número de páginas de 428.000 e 305.000 respectivamente.

1

Subdomínio da Biblioteca Nacional do Paraguai: http://www.cultura.gov.py/lang/es-es/2011/06/bibliotecanacional-del-paraguay-difundiendo-el-conocimiento.
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Percebeu-se, também, que algumas bibliotecas nacionais do Mercosul detêm características de
tamanho de site bem diferentes das três que se destacaram; com um número bem abaixo estão
a Biblioteca Nacional do Uruguai, com 22.900 páginas apresentadas e a Biblioteca Nacional da
Bolívia com 149 páginas.
A visibilidade2 é calculada na soma de todos os domínios de um website apresentados
em domínios que não são do website analisado. A biblioteca nacional mais citada em websites
que não são de sua responsabilidade (domínio) é a Biblioteca Nacional do Brasil com 1.330.403
menções. As bibliotecas da Argentina e do Uruguai possuem uma visibilidade muito
semelhante, sendo que cada website possui um número de links fora de seu domínio no
montante de 703.528 e 700.37 respectivamente. Com um número bastante expressivo de links
fora de seu domínio, num total de 409.738, está a Biblioteca Nacional da Bolívia. A menor
visibilidade encontrada foi na Biblioteca Nacional da Venezuela, com o montante de 26.467
páginas que citam o seu website.
O indicador luminosidade3 se refere à quantidade de links realizada pelos websites das
bibliotecas nacionais para outras instituições. Este indicador também é utilizado para verificar
a relação de um website com seus pares no ambiente web (VANTI, 2010). A biblioteca
nacional, que possui o maior valor neste indicador, é a do Brasil com 19.811, seguida pela
biblioteca da Argentina com 17.460 e a do Uruguai com 16.820. As bibliotecas da Bolívia e da
Venezuela são as que representam a menor luminosidade com 9.561 e 6.226 respectivamente.
O FIWln é calculado por meio da divisão do indicador visibilidade pelo indicador
tamanho do site. São apresentados os valores do FIWln para as bibliotecas analisadas na tabela
2.

2
3

A visibilidade das bibliotecas foi coletada pelo website www.ahrefs.com.
A luminosidade das bibliotecas foi coletada pelo website www.moz.com.
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Tabela 2: Indicador FIWe das Bibliotecas Nacionais
País
Tamanho do site
Argentina
305.000
Bolívia
149
Brasil
510.000
Uruguai
22.900
Venezuela

428.000

Visibilidade
703.582
409.738
1.330.403
700.273

FIWln4
55.715,73
81.882,97
101.231,64
69.756,00

26.457

2.040,35

Fonte: Elaborado pelos autores.

Ao analisar a tabela, percebeu-se que a biblioteca nacional com maior FIWln é o do
Brasil com 101.231,64, seguida da Bolívia com 81.882,97 e a da Uruguai com 69.756,00. Já,
as bibliotecas nacionais da Argentina e Venezuela são as que detêm o menor FIWln com
55.715,73 e 2.040,35 respectivamente.
Em relação aos resultados analisados do FIWln percebe-se que a visibilidade é um
influenciador nos resultados apresentados, o que pode ser observado na Biblioteca Nacional do
Brasil, cujo tem o maior índice de visibilidade apurado, resultando no maior FIWln. Por outro
lado, a biblioteca nacional com a menor visibilidade, representada pela Venezuela, resultou no
menor FIWln.
Além disso, destaca-se o caso da Biblioteca Nacional da Bolívia, cujo tamanho de site
é menor quando comparado, por exemplo, com o da Biblioteca Nacional da Venezuela;
entretanto, a sua visibilidade é maior. Neste caso, observou-se que a instituição tem uma
quantidade considerável de páginas na web e pouca visibilidade, resultou em um FIWln menor.

5 CONSIDERAÇÕES
Os objetivos propostos para a execução desta pesquisa foram atingidos. Verificou-se
que a grande maioria do corpus da pesquisa possui um website institucional; das seis bibliotecas
nacionais averiguadas, cinco possuem uma página exclusiva para cada biblioteca, exceto a
Biblioteca Nacional do Paraguai.

4

Todos os resultados referente ao FIWe foram arredondados duas casas decimais.
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Em relação aos indicadores estudados, notou-se que a Biblioteca Nacional do Brasil foi
a que obteve maior destaque, sendo a mais relevante nos indicadores de tamanho do site,
visibilidade, luminosidade e FIWln.
Conclui-se que, com a utilização da webometria, seus métodos e indicadores, é possível
a verificação e análise do intercâmbio de informações na web que envolve os websites das
bibliotecas nacionais do Mercosul. Assim, a webometria contribui para o reconhecimento da
web como fonte de informação, pois proporciona a investigação da atratividade, do espaço que
essas instituições ocupam na rede, bem como de suas informações disponibilizadas.
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