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Resumo: A espécie Stryphnodendron coriaceum Benth, pertence à família 

Fabacea conhecida popularmente por (barbartimão do Nordeste), uma espécie 

endêmica do Brasil, bastante utilizada por possuir propriedades medicinais, 

utilizado a casca no tratamento de feridas e cicatrizes, seu uso exacerbado está 

levando risco de extinção da espécie. A cientometria é uma metodologia de 

pesquisa empregada na biblioteca virtual científica que visa a análise quantitativa 

e métodos estatísticos para descrever padrões de distribuição de artigos, sendo 

necessária para identificar quais assuntos precisam de maior atenção. O objetivo 

da pesquisa foi realizar uma análise cientométrica da espécie S. coriaceum. Na 

base de dados Scopus (Elsevier) foram selecionados todos os artigos que 

possuíam o termo “Stryphnodendron coriaceum Benth”, correspondente aos 

últimos 20 anos pelo qual corresponde o período de 1999 a 2019. Na pesquisa 

foram selecionados os anos, países e áreas que mais publicaram sobre a 

espécie. Como resultado, um total de 6 documentos foram quantificados, onde, 

o ano que mais houve publicações foi 2012 com 2 documentos, a espécie está 

sendo mais estudada no Brasil com um total de 5 documentos e as áreas de 

pesquisa que se sobressaíram foram agricultura e ciências biológicas onde 

apresentaram 2 documentos. Conclui-se que este estudo pode servir de 

contribuição para que outros países pesquisem mais sobre a espécie tendo em 

vista que o país que mais publicou foi o Brasil. 
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