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O conceito de sustentabilidade 
propõe ser um meio de configurar 
a civilização e as atividades 
humanas, de tal forma que a 
sociedade, os seus membros e 
as suas economias possam 
preencher as suas necessidades 
e expressar o seu maior potencial 
no presente, e ao mesmo tempo 
preservar a biodiversidade e os 
ecossistemas naturais, 
planejando e agindo de forma a 
atingir pró-eficiência na 
manutenção indefinida desses 
ideais (CABRERA, 2009).
O presente trabalho propõe a 
elaboração de indicadores 
bibliométricos de produção 
científica a partir de buscas na 
Base de Dados Web of Science  
com o intuito de analisar toda a 
produção científica num dado 
período na área de Materiais em 
tudo o que se relaciona a 
sustentabilidade.

A construção de indicadores 
bibliométricos elaborados a partir 
das publicações indexadas na 
Web of Science permite identificar 
aspectos importantes da evolução 
e situação atual da produção 
científica na área de Ciência e 
Engenharia de Materiais.
O trabalho em questão partirá da 
coleta dos periódicos na Base de 
Dados Web of Science onde será
extraída toda a produção científica 
da área de Materiais através da 
recuperação dos artigos contidos 
nos periódicos. Assim, esses 
dados serão compilados no 
software estatístico intitulado 
Vantage Point que irá auxiliar na 
análise dos dados. 

A partir desta pesquisa pretende-
se observar e avaliar o aumento 
ou a diminuição de estudos feitos 
na área de Ciência e Engenharia 
de Materiais que envolvam as 
questões sustentáveis, ou seja, 
observar que parte de toda a 
produção científica da referida 
área está sendo destinada a 
preocupação com as questões 
sustentáveis. Ao final deste 
estudo teremos um panorama 
geral de toda produção científica 
na área de Materiais dentro do 
contexto da sustentabilidade.
Por fim este estudo propõe 
analisar as causas dos resultados 
obtidos e observar os impactos 
desses resultados do ponto de 
vista social, econômico e 
ambiental.
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