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1. Introdução

A elaboração e o uso de indicadores de produção 
científica possuem longa tradição e recebem 
atenção crescente como instrumentos para 

medição dos resultados da atividade no setor. A pro-
dução científica ganha importância crescente como 
fator de impulsão da ciência, tecnologia, inovação e 
competitividade. E os indicadores de produção podem 
contribuir, por exemplo, para a análise dos resultados 
da infraestrutura disponível e das políticas de investi-
mento em pesquisa científica e tecnológica. Também 
são úteis na análise da dinâmica das diferentes áreas 
científicas, inclusive na identificação e compreensão 
de áreas emergentes ou consolidadas. Muitas agências 
governamentais nacionais e internacionais de fomento 
à pesquisa científica e tecnológica elaboram e utilizam 
indicadores de produção científica para a formulação, 
execução e acompanhamento de políticas públicas de 
ciência e tecnologia. Outro fator que contribui para a 
crescente atenção dada aos indicadores de produção 
científica é a maior disponibilidade de metodologias 
e recursos eletrônicos para sua elaboração, com indi-
cadores muitas vezes pré-elaborados, acessíveis com 
relativa facilidade.

Apesar da complexidade metodológica para a 
construção e uso de indicadores de produção cientí-
fica, conforme apresentado no item 1 do Anexo Me-
todológico, o seu emprego se dissemina: tanto para 
o planejamento e a execução de políticas como para 
a melhor compreensão sobre a ciência pela própria 
comunidade científica, pela comunidade empresa-
rial e por outros segmentos da sociedade. O desen-
volvimento de metodologias de indicadores é objeto 
da cientometria e abrange técnicas interdisciplinares 
que envolvem a bibliometria, a economia, a adminis-
tração e outras. A cientometria busca analisar a ciên-
cia, entendida como o conjunto das ciências físicas, 
biológicas e sociais, para compreender sua estrutura, 
evolução e conexões, e relacioná-la com os fatores 
de influência, os resultados, o desenvolvimento tec-
nológico, econômico e social. A partir de documen-
tos publicados, principalmente artigos de periódicos 
científicos, são elaborados indicadores bibliométricos 
quantitativos, que são dados estatísticos baseados 
em número de publicações, coautorias, citações, co-
ocorrência de palavras e outros, conforme apresenta-
do na metodologia do presente trabalho (AshTOn; 
KlAvAns, 1997; spinAK, 1996, 1998; TrzEsniAK, 
1998; OKubO, 1997; FApEsp, 2005). 

A Europa, os Estados unidos e outros países e 
regiões proeminentes na produção científica mundial 
possuem estudos sistemáticos de indicadores que in-
cluem análises da produção científica, acessíveis e im-

portantes para consulta (nsb, 2006, 2008; EurOpE-
An COMMissiOn, 2003). no entanto, esses estudos 
empregam indicadores e análises voltados para suas 
próprias necessidades. Eles são limitados e inadequa-
dos para o emprego direto na análise da atividade cien-
tífica dos países cuja participação na produção cientí-
fica mundial é bem menor (spinAK, 1998; DE MEis; 
lETA, 1996; MugnAini; JAnnuzzi; QuOniAM, 
2004). Como a elaboração e o emprego de indicadores 
dependem fortemente dos propósitos almejados e do 
contexto focalizado, é fundamental a realização de es-
tudos no brasil sobre a produção científica nacional e 
sua participação internacional, com a incorporação das 
especificidades e interesses do país e de suas regiões, 
estados, municípios e instituições. 

A produção científica do brasil e de são paulo 
cresce de maneira expressiva, mas é ainda pequeno o 
aproveitamento dos resultados científicos para incre-
mentar a tecnologia, intensificar a inovação e contri-
buir para a competitividade econômica e melhoria das 
condições sociais (Cruz; pAChECO, 2004; FApEsp, 
2002, 2005). há uma falta de reconhecimento da im-
portância da ciência para o desenvolvimento do pró-
prio país, em grande parte devido à carência da disse-
minação de conhecimentos sobre a ciência nacional 
nos órgãos de comunicação, agências governamentais, 
empresas, sociedade em geral e mesmo na própria co-
munidade científica. Essa falta de informação pode 
acarretar também o uso inadequado de informações e 
procedimentos de análise da produção científica, bem 
como sua perda de credibilidade.

A análise da produção científica pode ser feita 
em macroescala, por exemplo, com indicadores sobre 
a produção mundial, a participação de países e regi-
ões, grandes campos científicos, ou em microescala, 
sobre o papel de uma instituição, de um grupo de 
pesquisa ou de um campo restrito da ciência, ou ain-
da, em um nível intermediário (MACiAs-ChApulA, 
1998; spinAK, 1998; OKubO, 1997; bOrnMAnn; 
DAniE, 2008). são exemplos importantes de estudos 
internacionais em macroescala os realizados pela na-
tional science Foundation dos Estados unidos (nsb 
2002, 2004, 2006, 2008) e pelo Directorate-general 
for research da Comunidade Europeia (EurOpEAn 
COMMissiOn, 2003). no brasil, desde os anos 1980 
existem estudos em macroescala de diferentes pes-
quisadores (CArvAlhO; bArrETO, 1980; lAn-
CAsTEr; CArvAlhO, 1982; DE MEis; lETA, 1996; 
glänzEl; lETA; ThiJs, 2006), o estudo de leta e 
Cruz (2003), as iniciativas do Ministério da Ciência 
e Tecnologia (CnpQ, 2008b) e os estudos de séries 
de indicadores do Estado de são paulo que também 
abrangem o brasil e o mundo, elaborados pela Fun-
dação de Amparo à pesquisa do Estado de são paulo 
(FApEsp), principalmente nos capítulos específicos 
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dedicados à análise de produção científica (FApEsp, 
2002; FApEsp, 2005). Exemplos de estudos em mi-
croescala brasileiros são os de Campos e Carvalho 
(1981), Figueira, leta e De Meis (1999), rodrigues 
e Friederich (1998) e Faria, gregolin e hoffmann 
(2007).

Os indicadores de produção científica podem ser 
construídos a partir de uma ampla gama de tipos de 
publicações, tais como artigos em periódicos, livros, 
teses etc. E a quantidade de informação gerada mun-
dialmente é enorme. há estimativas de que sejam pu-
blicados anualmente cerca 2,5 milhões de artigos cien-
tíficos em 34 mil revistas, e que essa quantia não deva 
representar nem a metade do conhecimento científico 
gerado mundialmente nas universidades e centros de 
pesquisa (rEhEn, 2007). 

Apesar da abundância de publicações, é difícil ob-
ter os dados bibliográficos suficientemente organiza-
dos para o processamento bibliométrico necessário na 
construção de indicadores (OKubO, 1997). A produ-
ção científica circula como parte de um grande sistema 
social e tem funções definidas, tais como apresentação 
de resultados de pesquisas, disseminação do conhe-
cimento sobre as descobertas, atribuição de crédito e 
reconhecimento ao trabalho. Além disso, dadas as pe-
culiaridades de cada área do conhecimento, existem 
diferentes preferências das comunidades científicas de 
cada área no emprego de veículos de publicação, sejam 
periódicos, livros ou outros, de circulação nacional ou 
internacional. por exemplo, artigos científicos tendem 
a ser mais proeminentes, como veículos de comunica-
ção, em áreas de ciências exatas e biológicas, do que os 
livros, enquanto em áreas de ciências humanas e so-
ciais há uma tendência inversa (prAT, 1998; spinAK, 
1998; MACiAs-ChApulA, 1998; TArginO; gAr-
CiA, 2000; vAn lEEuwEn, 2006). recentemente, as 
novas tecnologias de informação e comunicação basea-
das na internet também apontam para outras possibili-
dades, tais como o emprego de blog para veiculação de 
produção científica (rEhEn, 2007). 

A maior disponibilidade de bases de dados eletrô-
nicas de periódicos e recursos computacionais tornou 
esse tipo de fonte a mais disseminada mundialmente 
na construção de indicadores, por facilitar a extração, o 
armazenamento e o tratamento de dados. porém, deve 
ser mencionado que os indicadores elaborados a partir 
da publicação em periódicos são inadequados para as 
comparações diretas entre diferentes áreas do conheci-
mento, devido à diversidade de veículos de publicações 
disponíveis e as diferenças de preferências dos tipos 
de publicações nas diferentes áreas do conhecimento. 
Também deve ser ressaltado que as bases originalmen-
te não foram desenvolvidas para estudos quantitativos, 
e cada uma delas tem seu próprio critério de seleção 
de conteúdo, muitas vezes com limitações na abran-

gência, estrutura, níveis de agregação, padronização ou 
conteú dos dos registros bibliográficos. para o emprego 
das bases de dados é necessário conhecer as caracterís-
ticas e selecionar criteriosamente as fontes e o trata-
mento adequado dos dados, de acordo com os objeti-
vos do estudo. nenhuma das bases de dados apresenta 
cobertura completa da publicação científica mundial, 
o que aponta para a necessidade de seleção das bases 
de dados mais adequadas para as condições da análise 
desejada, incluindo abrangência geográfica, área do co-
nhecimento e período do estudo a ser feito. A utiliza-
ção de mais de uma base de dados também é desejável 
para que, na falta de uma visão baseada na totalidade 
das publicações, possam ser construídas mais visões 
parciais para comparação e complementação (OKubO, 
1997; TrzEsniAK, 1998; MACiAs-ChApulA, 1998; 
rOChA; FErrEirA, 2004).

As bases de dados mais empregadas mundialmen-
te como fontes para construção de indicadores de pro-
dução científica são as da Thomson reuters, presentes 
na internet na Web of Science e criadas pelo não mais 
existente institute for scientific information (isi). são 
elas: Science Citation Index Expanded - sCiE, Social Science 
Citation Index - ssCi e Arts & Humanities Citation Index 
- A&hCi. Essas bases constituem o maior conjunto 
multidisciplinar e estruturado de periódicos e artigos, 
com parcela significativa da publicação mundial em 
múltiplas áreas científicas. Estão entre as poucas bases 
que permitem a análise cada vez mais empregada mun-
dialmente das citações feitas pelos artigos indexados na 
própria base (ver informações complementares sobre 
as bases de dados sCiE, ssCi e A&hCi da Thomson 
reuters no item 2 do Anexo Metodológico (ThOM-
sOn rEuTErs, 2008a)). Os periódicos dessas bases 
de dados são eminentemente de alcance mundial, mas, 
recentemente, a produtora incorporou 700 novos títu-
los de diferentes áreas científicas e procedências (in-
clusive do brasil), considerados de abrangência mais 
regional do que internacional (ThOMsOn rEuTErs, 
2008b). Coincidência ou não, há uma outra importan-
te base de dados multidisciplinar criada recentemen-
te, em 2004, com abrangência mundial e que permite 
analisar as citações: é a base scopus, produzida pela 
editora Elsevier. A scopus recebe crescente atenção, 
por abranger anualmente maior número de registros 
bibliográficos do que o conjunto das bases da Web of 
Science no mesmo ano e por representar uma alterna-
tiva consistente à situação hegemônica daquelas bases 
factíveis de serem empregadas para construção de indi-
cadores anteriormente à sua criação. 

Existem outras bases de dados especializadas que 
também podem ser úteis para a produção de indica-
dores, tais como: Compendex (Engenharia), pubMed 
(Medicina e áreas ligadas à saúde), inspec (Física, En-
genharia Elétrica e Eletrônica, Computação e Tecno-
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logia de informação), Biological Abstracts (biologia) e 
Sociological Abstracts (sociologia e áreas afins), além de 
outras (ver informações adicionais sobre essas bases 
de dados no item 3 do Anexo Metodológico). no en-
tanto, elas não apresentam dados sobre citações e só 
é possível identificar a instituição (ou país) de origem 
do primeiro autor de cada publicação, o que restrin-
ge muito a produção e análise de indicadores quando 
ocorre coautoria. 

há ainda a base de dados brasileira sciElO (de 
scientific Electronic library On-line), desenvolvida e 
mantida em parceria por FApEsp, Centro latino-Ame-
ricano e do Caribe de informação em Ciências da saú-
de (bireme) e Conselho nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (Cnpq), que tem o propósito 
de promover a visibilidade nacional e internacional das 
publicações científicas da América latina e do Caribe 
(ver informações adicionais da base sciElO no item 
3 do Anexo Metodológico). isso de fato tem ocorrido, 
pelo aumento do fator de impacto1 de periódicos locais 
que estão simultaneamente na base sciElO e na Web 
of Science, inclusive com reconhecimento internacional 
(AlOnsO; FErnánDEz-JuriCiC, 2002; MEnEghi-
ni; MugnAini; pACKEr, 2006). A sciElO também 
vem-se transformando em um instrumento para a 
análise das características da ciência nacional e regio-
nal (pACKEr, 1998; spinAK, 1998; FusArO, 2003; 
gOlDEnbErg; CAsTrO; AzEvEDO, 2007). Outras 
bases de dados brasileiras têm-se desenvolvido nos úl-
timos anos e têm cumprido papel importante na cons-
trução e análise de indicadores nacionais de produção 
científica, principalmente a plataforma lattes (CnpQ, 
2008a), o banco de Teses da Capes (CApEs, 2008a) e 
a biblioteca Digital brasileira de Teses e Dissertações 
(ibiCT, 2008).

no presente capítulo, para a coleta dos dados fo-
ram empregadas como principais fontes de informação 
as bases de dados sCiE e a ssCi. A opção por estas ba-
ses se deu pela natureza multidisciplinar, abrangência 
mundial e possibilidade de análise de citações, além do 
uso mundial disseminado, permitindo a comparação 
com resultados internacionais. 

Como estudo exploratório, a base scopus também 
foi empregada, devido à sua importância, natureza mul-
tidisciplinar, abrangência mundial e possibilidade de 
análise de citações. A base brasileira sciElO também 
foi empregada em casos específicos. para a elaboração 
de um estudo de caso particular na área de nanotec-
nologia, apresentado no box 4.2, a comparação entre 
produção científica e tecnológica envolveu o emprego 
da Derwent Innovations Index, base de dados de abran-

gência internacional que contém dados bibliográficos 
de patentes. vale lembrar que o emprego de múltiplas 
bases como fonte de dados de indicadores, se por um 
lado enriquece as análises, também aumenta a sua 
complexidade, pois a concordância de indicadores de 
diferentes fontes contribui para validação e a discor-
dância alerta para a necessidade de análises mais apro-
fundadas (OKubO, 1997; FApEsp, 2005; pACKEr; 
MEnEghini, 2006).

Em aspectos específicos de âmbito mundial, devido 
às restrições de acesso, em vez de dados obtidos dire-
tamente das bases científicas, foram empregados dados 
de estudos realizados pela national science Founda-
tion (nsb, 2002, 2004, 2006), que se baseiam também 
nas bases da Thomson reuters, particularmente na 
elaboração de indicador da produção científica mundial 
por área do conhecimento e na elaboração de indicado-
res de citação, para os anos de 1990, 1992, 1994, 1996, 
1997, 1999, 2001 e 2003. 

A partir dos dados coletados e tratados, foram 
elaborados indicadores de publicação, colaboração e 
citação, na forma de gráficos do período 2002-2006, de 
tabelas do período 1998-2006 e casos em períodos e 
situações particulares. Foram analisados números ab-
solutos, contribuições, participações e crescimentos 
porcentuais quanto à presença brasileira e paulista no 
cenário científico mundial, nacional e estadual, além da 
análise de interligações em rede para casos e situa ções 
particulares. Os dados foram desagregados por país, 
estado, cidade, instituição e área do conhecimento, 
conforme conveniência para a análise. Maiores deta-
lhes sobre a metodologia e as ferramentas empregadas 
estão disponíveis no Anexo Metodológico (ver também 
o box 4.1 no final desta seção).

O capítulo está organizado em quatro partes prin-
cipais. A primeira aborda a produção científica brasi-
leira e paulista, tendo como pano de fundo a produção 
mundial. são destacadas a evolução no período 2002-
2006, a contribuição de regiões, Estados, cidades, ins-
tituições e a distribuição das publicações por áreas do 
conhecimento. 

A segunda parte trata da colaboração científica do 
brasil e de são paulo. A evolução da colaboração cientí-
fica internacional, interestadual e intraestadual é anali-
sada, em termos de crescimento e de contribuição, para 
o total de publicações do país e do estado no período. 
são identificados os principais países parceiros inter-
nacionais e como a colaboração tem evoluído para as 
diversas áreas do conhecimento. As colaborações entre 
instituições de são paulo e a sua contribuição para o 
total do estado também são enfatizadas. O estudo das 

1. O fator de impacto é calculado pelo número de vezes que os artigos de uma publicação são citados em certo período de tempo, em revistas indexadas, dividido 
pela quantidade de artigos publicados nessa publicação no mesmo período. A Thomson reuters utiliza nessa avaliação um período de dois anos.
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A classificação da produção científica por área 
do conhecimento é uma precondição básica para a 
análise cientométrica. Apesar da importância, não 
se tem indicadores que permitam comparações di-
retas entre áreas do conhecimento e ainda há difi-
culdade na classificação das publicações em áreas e 
subáreas, ocorrendo frequentemente desencontros, 
superposições e confusões (glänzEl; sChu-
bErT, 2003; vinKlEr, 2002, ziTT; rAMAnA-
nA-rAhArY; bAssECOulArD, 2005). 

não há uma maneira única ou correta para a 
classificação da ciência em áreas e subáreas, o que 
leva ao surgimento de diversas classificações. há 
várias abordagens para classificação de periódicos, 
tais como a “cognitiva”, baseada na experiência de 
especialistas, a “pragmática”, baseada em siste-
mas já existentes, e a “cientométrica”, com base 
em citações e cocitações, além da combinação de 
abordagens (glänzEl; sChubErT, 2003; JAr-
nEving, 2005; lEYDEsDOrFF, 2008). Muitas 
fontes de informação ou estudos sobre a ciência 
desenvolvem a sua própria classificação, com di-
ferenças tanto nos nomes, número e abrangências 
das áreas e subáreas do conhecimento como na vin-
culação dos periódicos a elas. A Thomson reuters 
utiliza duas classificações em suas bases de dados 
e produtos de informação: uma abrangente, con-
tendo 22 áreas e com os periódicos sendo atribuí-
dos exclusivamente a uma área; e outra mais de-
talhada, contendo cerca de 200 subáreas, com os 
periódicos podendo ser atribuídos a mais de uma 
subárea. Alguns produtos da empresa utilizam a 
classificação abrangente (Essential Science Indicators) 
e outros, a mais detalhada (sCiE, ssCi, JCr). não 
há uma lista pública e explícita de correspondência 
entre as áreas e subáreas das duas classificações. 
Essas classificações são muito empregadas em 
estudos cientométricos, mais por falta de alterna-
tivas do que pela sua robustez (lEYDEsDOrFF, 
2008). A base de dados scopus possui classificação 
própria, diferente daquela das bases sCiE e ssCi. 
Quando se deseja comparar investimentos e recur-
sos humanos (insumos para Ciência, Tecnologia e 

inovação – CT&i) e resultados da produção cien-
tífica, por área do conhecimento, as classificações 
de órgãos federais, como Cnpq e Coordenação de 
Aperfeiçoamento de pessoal de nível superior (Ca-
pes), são correspondentes entre si, mas diferentes 
das classificações da FApEsp, da nsF e de outros 
órgãos estrangeiros. Todas elas são diferentes das 
classificações das bases de dados, sendo possíveis 
apenas comparações parciais.

Outro aspecto a destacar é a recomendação 
de se evitarem comparações diretas entre áreas do 
conhecimento. nas diversas áreas e subáreas, há 
diferenças nas velocidades de publicação (núme-
ro anual de publicações), vida útil da informação 
na publicação, número médio de referências nos 
artigos etc., além das diferenças na frequência de 
publicação em livros, artigos de periódicos, efeitos 
de escala etc. (vinKlEr, 2002; lEYDEsDOrFF, 
2008; COsTAs et al., 2008). Essas diferenças afe-
tam a análise da produção científica, de suas pu-
blicações e citações por área do conhecimento, 
e podem resultar em conclusões enganosas. por 
exemplo, o fator de impacto pode variar consi-
deravelmente quando se comparam periódicos 
em matemática e em genética (lEYDEsDOrFF, 
2008). no entanto, é possível comparar indicado-
res de uma mesma área em momentos diferentes 
ou com abrangências geográficas diferentes.

vale ressaltar que a maior multidisciplinarida-
de na pesquisa científica, que tem sido incentivada 
como importante para a aplicação do conhecimen-
to científico para a inovação, torna mais complexa 
a classificação das publicações por área do conhe-
cimento (lEYDEsDOrFF, 2008). Em que áreas 
são classificadas as publicações sobre temas tão 
atuais como, por exemplo, nanotecnologia e Mu-
danças Climáticas?

Desse modo, a principal questão é encontrar 
um compromisso entre os requisitos de uma “boa 
prática cientométrica” e a elaboração de indica-
dores que sejam aceitos e úteis para instituições, 
pesquisadores, formuladores de políticas científi-
cas (vinKlEr, 2002).

box 4.1: Análise da produção científica 
por área do conhecimento: possibilidades e cuidados 
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colaborações institucionais é aprofundado nos boxes da 
seção 5, sobre as redes de pesquisa formadas no país em 
torno de cinco temas de especial interesse no cenário 
científico e tecnológico atual: nanotecnologia, Mudan-
ças climáticas, genômica da Cana-de-açúcar, “Omics”2 

e biofotônica. A terceira parte focaliza a relevância da 
produção científica brasileira, considerada a partir do 
número de citações recebidas internacionalmente pelas 
publicações do país. são destacados a evolução das cita-
ções de publicações brasileiras em relação ao contexto 
mundial e o acompanhamento do avanço das citações 
de publicações brasileiras por área do conhecimento.

A quarta parte apresenta o uso de outras bases de 
dados, multidisciplinares e especializadas, para a cria-
ção de indicadores de produção, colaboração e relevân-
cia científica adicionais aos obtidos a partir das bases 
sCiE e ssCi.

As considerações finais sintetizam os resultados 
relevantes e apresentam recomendações para o forta-
lecimento de políticas de apoio à pesquisa científica no 
estado e no país. Diante da abrangência e complexida-
de da análise da produção científica para a formulação 
de políticas públicas, o capítulo pretende subsidiar a 
análise da produção científica do brasil e de são pau-

lo, comparando-a com a produção mundial e de outros 
países quando possível, com ênfase no período 2002-
2006. sem ser exaustivo e conclusivo, o propósito é 
contribuir para a promoção de debates e subsidiar de-
cisões sobre política científica e tecnológica. 

2. produção científica mundial

A produção científica mundial indexada nas bases 
sCiE e ssCi teve um crescimento de 22,7% en-
tre 2002 e 2006, partindo de 832048 registros 

em 20023 e atingindo 1020533 publicações em 2006. 
Esse crescimento foi 3,4 vezes maior que o crescimen-
to de 6,6%, ocorrido entre 1998 e 2002 (gráfico 4.1 e 
Tabela anexa 4.1). isto se deve ao aumento expressivo 
do crescimento do número de publicações indexadas 
na maioria dos países de grande participação na produ-
ção científica (Tabela anexa 4.3), o que provavelmente 
reflete o momento favorável de crescimento econômico 
mundial no período e investimentos decorrentes, polí-
ticas de Ciência e Tecnologia (C&T), aumento de in-

2. Adotou-se a denominação simplificada “Omics” para se referir à “rede de colaboração científica em genomics, proteomics e lipidomics”.
3. no capítulo de indicadores de produção científica da edição anterior desta publicação (FApEsp, 2005, cap. 5), o total de publicações para o ano 2002 foi de  

1 028 391. A diferença de valores deve-se à mudança no conjunto de dados considerados para a elaboração dos indicadores. na edição anterior foram considerados 
todos os tipos de publicações indexadas na base de dados Science Citation Index Expanded. nesta edição foram considerados apenas artigos (articles), cartas (letters), 
notas (notes) e revisões (reviews), das bases de dados Science Citation Index Expanded e Social Science Citation Index. A mudança visou à adoção de procedimentos 
empregados em estudos internacionais (nsb, 2002, 2004, 2006; EurOpEAn COMissiOn, 2003).

Gráfico 4.1
Evolução e taxa de crescimento anual das publicações indexadas nas bases SCIE e SSCI – Total mundial 
– 2002-2006

Fonte: Thomson Reuters (2008). SCIE e SSCI via Web of Science.

Nota: Ver Tabela anexa 4.1.
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vestimentos e de recursos humanos em C&T, aumento 
do número de títulos indexados e outros fatores. 

segundo dados do Essential Science Indicators para 
o período 2002-2006, os Estados unidos lideraram o 
ranking mundial de publicações científicas, com ampla 
vantagem em relação ao Japão, que ocupava a 2ª posição 
(gráfico 4.2 e Tabela anexa 4.2).4 Abaixo dos Estados 
unidos há um grupo de cinco países (Japão, Alemanha, 
reino unido – representado pela inglaterra – China e 
França) com produção científica mais expressiva. Em 
um patamar abaixo, há um grupo de oito países (Ca-
nadá, itália, Espanha, Austrália, rússia, Coreia do sul, 

Índia e holanda) com produção científica acima da casa 
de 100 mil publicações no período. O brasil ocupou no 
período 2002-2006 a 17ª posição no ranking de países 
com maior produção científica, totalizando 77876 pu-
blicações quantificadas pela referida fonte. O número 
de publicações da suécia, que ocupou a 15ª posição no 
ranking, era apenas 6% superior ao do brasil. no en-
tanto, para a 14ª posição, ocupada pela holanda, esse 
número era 44% maior que o do brasil, indicando que a 
evolução da posição brasileira no ranking para antes da 
15ª posição dependerá de um crescimento expressivo 
de publicações.

Gráfico 4.2
Ranking de publicações quantificadas no Essential Science Indicators, por países selecionados – 2002-2006 
(acumulado)

Nº de publicações

Fonte: Thomson Reuters (2008). Essential Science Indicators.

Nota: Ver Tabela anexa 4.2.
(1) Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte são tratados como localidades independentes, sendo impossível agrupar com 
precisão as publicações do Reino Unido.
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4. no Essential Science Indicators inglaterra, Escócia, país de gales e irlanda do norte são tratados como localidades independentes, sendo inviável agrupar com 
precisão as publicações do reino unido, o que pode ser responsável pela 2ª posição do ranking ser ocupada pelo Japão.
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para análise da evolução da produção científica 
mundial no período 2002-2006, 15 países selecionados 
foram divididos em três grupos com diferentes níveis 
de contribuição para o total de publicações mundial 
(gráfico 4.3 e Tabela anexa 4.3), seguindo procedi-
mento adotado na edição anterior do estudo (FApEsp, 
2005). A contribuição dos Estados unidos para a pro-
dução científica no período ficou muito acima da dos 
demais países, com 31,3%, como acontece há muito 
tempo. Em seguida, tem-se reino unido (8,7%), Ja-
pão (8,1%), Alemanha (7,8%), China (6,3%) e França 
(5,6%). Esses seis países são os únicos com contribui-
ção para a publicação mundial acima de 5%. Merece 
destaque a rápida ascensão da China, que passou a fa-
zer parte desse grupo restrito dos principais países da 
produção científica a partir de 2003, enquanto em 1998 
tinha participação de apenas 2,4%, pouco mais que o 
dobro da participação brasileira, de 1,1% (gráfico 4.3a 
e Tabela anexa 4.3). 

Os Estados unidos tiveram pequena queda na 
participação, partindo de 32,5% em 1998-2002 para 
31,5% no período 2002-2006 (gráfico 4.3a e Tabela 
anexa 4.35). O declínio da participação dos Estados 
unidos na produção mundial é uma tendência há 
tempos e envolveu a sua ultrapassagem pelos países 
da união Europeia em seu conjunto, em 1996. Agora 
essa queda foi associada à rápida ascensão da pro-
dução científica dos países asiáticos China, Taiwan, 
Coreia do sul, Cingapura (os “Tigres Asiáticos”) e 
outros países (lEYDEsDOrFF; pArK, 2005; zhOu; 
lEYDEsDOrFF, 2006; shElTOn, 2008), e deve-
se principalmente ao aumento dos investimentos 
em pesquisa e Desenvolvimento (p&D) desses paí-
ses emergentes e à queda relativa dos investimentos 
americanos, mesmo sendo estes gigantescos e cres-
centes (shElTOn, 2008). vale lembrar também que 
a participação dos países é fortemente influenciada 
pelos critérios de seleção dos periódicos, barreiras de 
língua e outros fatores inerentes às bases de dados 
da Thomson reuters (antigo isi) empregadas (lEY-
DEsDOrFF; pArK, 2005; zhOu; lEYDEsDOr-
FF, 2006). Os vieses das bases de dados podem, em 
parte, prejudicar países não pertencentes à chamada 
mainstream (corrente principal) da produção científica 
mundial, como o brasil, e áreas do conhecimento pou-
co representadas nas bases, entre as quais as Ciências 
humanas e sociais (COllAzO-rEYEs et al., 2008; 
TEsTA, 1998; spinAK, 1998; ziTT; rAMAnAnA-

rAhArY; bAssECOulArD, 2003; lEYDEsDOr-
FF; pArK, 2005; zhOu; lEYDEsDOrFF, 2006).6 

A maioria dos países do grupo de maior produção 
científica está nesse patamar há muito tempo, com ex-
ceção da recém-ingressante China, e constitui a mains-
tream da produção científica mundial. Essa proeminên-
cia tem sido explicada pela concentração de cientistas 
e engenheiros, combinada com elevados investimentos 
em p&D e outros fatores (FApEsp, 2002; COnTini; 
rEiFsChnEiDEr; sAviDAn, 2004; shElTOn, 2008; 
unEsCO, 2008). 

Do grupo de países selecionados para acompanha-
mento neste estudo com contribuição de 2% a 5%, o 
Canadá é o país com maior contribuição, mas merece 
destaque o crescimento da produção da Coreia do sul 
(65,3%) e da Índia (45,6%), conforme o gráfico 4.3b e 
a Tabela anexa 4.3. Os outros países desse grupo – Ca-
nadá, Espanha, Austrália – tiveram crescimento tam-
bém superior ao dos países do grupo principal, com 
exceção da China. A Coreia do sul, que se encontrava 
no grupo de participação inferior na edição anterior do 
estudo (FApEsp, 2005), ascendeu a este grupo inter-
mediário.

O brasil teve uma posição de destaque entre os 
países da América latina. sua contribuição para a 
produção mundial indexada nas bases sCiE e ssCi 
atingiu 1,9% em 2006, tendo sido 1,6% em 2002 e 
1,2% em 1998 (ver Tabela anexa 4.1). Esse importan-
te crescimento dá continuidade à tendência verificada 
desde os anos 1980, visto que o brasil tinha partici-
pação de 0,2% em 1981 (abaixo da Argentina) e che-
gou a uma média de participação de 0,7% no período 
1995-1997 (FApEsp, 2002). no entanto, esses re-
sultados estão aquém dos obtidos, por exemplo, pela 
Coreia do sul, país com o qual o brasil costuma ser 
comparado. Enquanto a Coreia do sul tinha contribui-
ção de 1,3% em 1998, similar ao 1,2% do brasil, em 
2006 esse país alcançou 2,7%, similar à contribuição 
da Índia, e a contribuição brasileira ficou em 1,9%. 
no período 2002-2006, o brasil teve contribuição de 
1,7%, enquanto a Coreia do sul teve contribuição de 
2,5%, equivalente à da Índia (Tabela anexa 4.3). O 
resultado da Coreia do sul pode ser associado à maior 
mobilização de recursos, financeiros e humanos, e a 
maiores investimentos em p&D naquele país do que 
no brasil. por exemplo, de acordo com estatísticas da 
Organização das nações unidas para a Educação, Ci-
ência e Cultura (unesco) (2008), enquanto o brasil,  

5. A Tabela anexa 4.3 foi construída com base no número de publicações resultantes de buscas por nome de país e ano de publicação. Tais buscas abrangeram 
mais parâmetros e foram realizadas em momento posterior à busca para coleta dos dados de publicações do brasil para o período 1998-2006, utilizados na maioria 
das Tabelas anexas. A Tabela anexa 4.3 permite a comparação da publicação brasileira com a de outros países, mas, devido à diferença de metodologias, os números 
referentes a esta Tabela anexa não coincidem com os das demais Tabelas anexas.

6. A diferença mais expressiva no crescimento das publicações indexadas do ano 2002 para o ano 2003, em parte, pode ser reflexo de mudanças na estrutura 
das bases de dados, que podem estar ocorrendo desde 2001 (FApEsp, 2005) e que aparentemente se estabilizaram nos anos seguintes. houve decréscimo no 
crescimento no último ano (2006) do período analisado (ver gráfico 4.1).



IndICAdores de CIênCIA, teCnologIA e InovAção em são pAulo – 20104 – 14

Gráfico 4.3
Publicações indexadas nas bases SCIE e SSCI, segundo países selecionados – 2002-2006

Fonte: Thomson Reuters (2008). SCIE e SSCI via Web of Science.

Nota: Ver Tabela anexa 4.3.  
Esta tabela foi construída com base no número de publicações resultantes de buscas por nome de país e ano de publicação. Tais buscas 
abrangeram mais parâmetros e foram realizadas em momento posterior à busca para coleta dos dados de publicações do Brasil para o 
período 1998-2006 utilizados na maioria das Tabelas anexas. A Tabela anexa 4.3 permite a comparação da publicação brasileira com a de 
outros países, mas devido à diferença de metodologias, os números referentes ao Brasil nessa Tabela anexa não coincidem com os das demais 
tabelas anexas.
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em 2005, investiu pouco mais de 15 bilhões de us$ 
por paridade de poder de compra (ppC) (0,97% do 
produto interno bruto – pib7) em p&D, a Coreia in-
vestiu mais de 30,6 bilhões de us$ por ppC (2,79% 
do pib) no mesmo ano. O número de pesquisadores 
equivalentes em tempo integral no brasil em 2004 era 
84789, dos quais 56008 estavam no ensino superior 
(66%), ao passo que na Coreia do sul havia 156220 
pesquisadores, 25522 (16%) dos quais no ensino su-
perior, ficando a maioria nas empresas, o que confi-
gura melhores condições também para a inovação 
neste último país (Cruz; pAChECO, 2004; OECD, 
2007; bAnCO MunDiAl, 2008). Outros países lati-
no-americanos selecionados para comparação, Chile 
e México, também tiveram crescimento da produção 
científica significativo no período 2002-2006, mas re-
lativamente inferior ao do brasil, enquanto a Argenti-
na apresentou crescimento bem inferior (gráfico 4.3c, 
Tabela anexa 4.3).

Conforme a Tabela 4.1, em termos de área do co-
nhecimento, em 2003, Medicina foi a principal área de 
publicação para cinco dos seis países de maior produ-
ção científica: reino unido, Alemanha, Estados uni-
dos, Japão e França. Esse resultado está associado ao 
predomínio das ciências da vida nesses países (nsb, 
2006). Enquanto isso, a China teve maior produção 
científica em Física, Química e Engenharia, áreas que 
concentram a maioria dos periódicos chineses indexa-
dos pela Thomson reuters, o que pode estar associado 
à política de inovação tecnológica e acelerada industria-
lização desse país. As áreas de biomédicas e Terra e es-
paço também foram importantes, em maior ou menor 
grau, para a maioria dos países desse grupo principal 
de maior participação na produção científica mundial, 
como mostra a Tabela 4.1. Essa predominância de de-
terminadas áreas do conhecimento na produção cientí-
fica pode estar associada, em boa parte, aos princípios 
da construção das bases de dados empregadas. 

O brasil apresentou uma distribuição da produção 
de um modo geral similar à dos principais países da 
corrente principal e das próprias bases de dados em-
pregadas. houve concentração da produção científica 
brasileira acima da média mundial nas áreas de Física, 
biomédicas e biologia. Em relação a outras áreas, a dis-
tribuição da produção brasileira foi próxima à média 
mundial em áreas como Química, Engenharia, psico-
logia e saúde, e significativamente e abaixo da média 
nas áreas de Medicina, Terra e espaço, Ciências sociais, 
Matemática e Outras (Tabela 4.1). Esses resultados, em 
parte, decorrem do viés das bases de dados utilizadas, 
que enfatizam áreas e temas de maior atenção mundial 
do que os de maior interesse regional, e se restringem 

a publicações em periódicos, sendo que autores de de-
terminadas áreas preferem publicar em livros e outras 
formas de publicação. Ademais, considere-se que a me-
nor participação de publicações de determinadas áreas 
nas bases de dados não significa necessariamente me-
nor quantidade ou qualidade de resultados da atividade 
científica (OKubO, 1997; spinAK, 1998; prAT, 1998; 
hAMilTOn, 1991; vinKlEr, 2002; lEYDEsDOrFF, 
2008; COsTAs et al., 2008).

3. produção científica 
brasileira 

3.1 Contribuição brasileira para 
a produção científica mundial

Como visto anteriormente, a contribuição brasi-
leira para a produção científica mundial indexada nas 
bases sCiE e ssCi passou de 1,6% em 2002 para 1,9% 
em 2006. O crescimento de 43,5% no número de pu-
blicações no período foi bem superior ao crescimento 
mundial, de 22,7%. De 13180 publicações em 2002, o 
país passou para 18915 publicações em 2006 (gráfico 
4.4 e Tabela anexa 4.1). 

A tendência de crescimento expressivo da pro-
dução brasileira já se verificava em estudos anteriores 
(como nas edições anteriores dos Indicadores de ciência, 
tecnologia e inovação em São Paulo, da FApEsp), pro-
vavelmente devido ao incremento dos programas de 
pós-graduação, do número de pós-graduandos e titu-
lados, e da melhor qualificação do corpo docente das 
universidades (lETA; Cruz, 2003; FApEsp, 2005; DE 
MEis; ArruDA; guiMArÃEs, 2007). por exemplo, 
de acordo com dados da Capes (2008b), também anali-
sados no Capítulo 2 deste trabalho, o número de dou-
tores formados no país anualmente cresceu 35,9%, de  
6 893 em 2002, para 9366 em 2006. Os 1185 programas 
de pós-graduação com doutorado de 2006 representa-
ram 28,4% de aumento em relação ao número de pro-
gramas com doutorado existentes em 2002. Ao mesmo 
tempo, é apontada a situação adversa do financiamento 
à pesquisa, aquém da demanda existente, o que dificulta 
a obtenção de recursos pelos grupos de pesquisa, mes-
mo os de elevada produção científica, conforme aponta-
do por De Meis, l., Carmo, M.s. e De Meis, C. (2003). 
Conforme Capítulo 3 desta publicação, os dispêndios em 
p&D em 2006 ficaram em 0,98% do pib. por sua vez, os  

7. De acordo com os dados do Capítulo 3 deste trabalho, o investimento brasileiro no mesmo ano em p&D foi um pouco superior, atingindo 0,97%.
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países com crescimento da produção científica mais 
acelerado que o do brasil, tais como China e Coreia do 
sul, investem parcela bem superior – respectivamente 
1,42% e 3,01% do pib em 2006 (unEsCO, 2008).

3.2 Contribuição de regiões e estados 
para a produção científica brasileira

O sudeste é a região de maior produção cientí-
fica indexada nas bases sCiE e ssCi, com 74,5% do 

tabela 4.1
distribuição das publicações indexadas nas bases sCIe e ssCI, por área do conhecimento, 
segundo países selecionados pelo critério de contribuição na produção científica mundial 
– brasil e países selecionados – 2003

distribuição das publicações indexadas nas bases sCIe e ssCI, por área do conhecimento (%)
países selecionados conforme 

contribuição na produção científica 
mundial (período 2002-2006)

Tot
al (

N
os  Abs.

)

Medi
cina

Físi
ca

Bio
médi

cas

Quím
ica

Bio
log

ia (
1)

Eng
enh

aria

Ter
ra e

 esp
aço

 (2)

Ciên
cias

 soc
iais

Mate
mátic

a

Psic
olo

gia

Outra
s (3

)

Saú
de

Mundo 698 726 27,9 13,9 13,7 11,9 7,1 9,0 5,5 3,1 2,2 2,2 2,1 1,4

países com contribuição acima de 5%

Estados Unidos 211 233 31,2 8,8 16,3 7,5 6,6 7,0 5,9 4,6 3,7 1,8 4,1 2,4

Reino Unido 48 288 32,1 9,3 14,2 8,2 6,2 7,1 6,0 6,1 3,1 1,6 3,4 2,8

Japão 60 067 27,2 20,8 13,3 14,7 6,3 12,1 3,1 0,5 0,4 1,3 0,1 0,1

Alemanha 44 305 31,3 16,8 13,7 12,4 5,3 7,7 5,4 1,9 2,0 2,2 0,8 0,6

China 29 186 10,7 24,9 8,2 24,8 4,2 16,8 4,3 0,8 0,4 3,6 0,9 0,3

França 31 971 26,4 16,9 14,3 12,9 5,9 8,6 6,8 1,8 1,0 4,7 0,5 0,3

países com contribuição entre 2% e 5%

Canadá 24 803 29,0 7,3 14,6 8,0 9,9 8,6 6,9 4,6 3,9 2,0 2,4 2,6

Espanha 16 826 24,5 11,9 13,0 17,8 12,0 7,4 5,5 1,9 1,1 3,5 1,0 0,4

Austrália 15 809 30,2 6,8 12,3 7,3 14,9 6,6 7,5 4,2 3,7 1,4 2,6 2,4

Índia 12 774 15,5 18,1 12,9 26,6 6,9 11,9 4,9 1,1 0,2 1,2 0,4 0,2

Coreia do Sul 13 746 17,0 22,7 12,0 16,5 4,3 20,7 2,8 0,9 0,3 1,8 0,8 0,4

países com contribuição de até 2%

brasil 8 684 24,6 17,1 15,7 12,9 10,8 9,0 4,3 1,0 0,6 2,4 0,4 1,4

México 3 747 17,5 21,2 12,0 9,8 15,6 8,4 7,4 2,1 1,5 2,1 0,5 1,9

Argentina 3 086 21,3 14,5 15,2 13,4 18,7 5,7 6,7 1,4 0,5 1,9 0,3 0,4

Chile 1 500 24,5 10,8 10,5 15,2 11,7 7,7 10,5 2,1 0,9 4,3 1,3 0,5

Fonte: Science and Engineering Indicators ( NSB, 2006).

nota: Nesta tabela, a classificação das publicações por área do conhecimento adotada é a do National Science Board. No restante do 
capítulo é adotada a classificação da Thomson Reuters para o produto Essencial Science Indicators.

(1) Inclui: Agricultura e ciência de alimentos, Botânica, Zootecnia, Ecologia, Entomologia, Biologia geral, Zoologia geral, Marinha  
e hidrobiologia, Biologia (miscelânea), Zoologia (miscelânia).

(2) Inclui: Astronomia e astrofísica, Terra e ciência planetária, Ciência ambiental, Geologia, Meteorologia e ciências atmosféricas,  
Oceanografia e liminologia.

(3) Inclui: Comunicação, Educação, Biblioteconomia e ciência da informação, Direito, Administração e negócios, Assistência social,  
e outros campos profissionais.

total, no período 2002-2006, seguida das regiões sul 
(19%), nordeste (12,2%), Centro-Oeste (5,4%) e nor-
te (2,7%), conforme o gráfico 4.5 e a Tabela anexa 4.4. 
A proeminência do sudeste pode ser associada à in-
fraestrutura instalada de p&D, à maior concentração 
de pesquisadores e recursos humanos especializados 
e ao maior volume de investimentos. O crescimento 
da produção científica no sudeste, entre 2002 e 2006, 
foi de 40,1%, bastante expressivo, mas bem inferior ao 
crescimento de mais de 60% em todas as outras regi-
ões do país, com destaque para o nordeste (68,3%). 
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Gráfico 4.4
Contribuição brasileira para as publicações mundiais indexadas nas bases SCIE e SSCI e taxa de 
crescimento anual – Brasil – 2002-2006

Fonte: Thomson Reuters (2008). SCIE e SSCI via Web of Science.

Nota: Ver Tabela anexa 4.1.
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Gráfico 4.5
Contribuições para as publicações brasileiras indexadas nas bases SCIE e SSCI e taxa de crescimento, por 
região – Brasil – 2002-2006

Fonte: Thomson Reuters (2008). SCIE e SSCI via Web of Science.

Nota: Ver Tabela anexa 4.4.
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Essa diferença de crescimento entre o sudeste e as 
outras regiões, pelo menos em parte, reflete os resul-
tados das políticas de Ciência e Tecnologia implemen-
tadas pelos governos federal e locais, voltadas para a 
desconcentração da atividade científica e tecnológica, 
inclusive de pós-graduação e inovação tecnológica nas 
outras regiões  do país. por exemplo, a região sudeste 
abrangeu, em 2006, 50,4% dos grupos de pesquisa e 
54,1% dos pesquisadores brasileiros com doutorado 
cadastrados nesses grupos. A região recebeu 57,3% 
dos investimentos do Cnpq, percentual próximo aos 
dos anos anteriores. Todavia houve maior crescimen-
to dos recursos humanos e financeiros originários do 
Cnpq em outras regiões, principalmente no nordeste 
e norte (CnpQ, 2001, 2002).

A concentração da produção científica em deter-
minada região não é recente e não é exclusividade 
brasileira, ocorrendo também, por exemplo, nos Es-
tados unidos e em outros países (DE MEis; lETA, 
1996; FApEsp, 2002). no brasil, a concentração está 
associada à predominância no sudeste de institui-
ções de ensino superior, com seus programas de pós- 
-graduação e recursos humanos, com o apoio de polí-
ticas e programas de ciência e tecnologia implementa-
dos pela FApEsp, no caso de são paulo, e por agências 

do governo federal, como Cnpq, Capes e Financiadora 
de Estudos e projetos (Finep). Quando há escassez de 
recursos, há competição pelo apoio governamental e é 
muito importante a ponderação sobre o que é melhor 
para o país. Os recursos empregados em políticas de 
desconcentração das capacidades em ciência, tecno-
logia e inovação no país podem, em alguma medida, 
reduzir o aproveitamento mais adequado dos recursos 
humanos das regiões de maior dinâmica da atividade 
científica (AbEQ, 2003; lETA; Cruz, 2003). 

Quase todos os estados tiveram crescimento da 
produção científica indexada nas bases sCiE e ssCi no 
período 2002-2006, exceto um (roraima), em que a 
produção é muito baixa (em torno de 0,1% da produ-
ção brasileira indexada). O crescimento da publicação 
de são paulo de 2002 para 2006 foi bastante expressi-
vo, mas um pouco inferior ao do brasil (41,4% versus 
43,5%). no entanto, os resultados mais favoráveis nos 
anos intermediários do intervalo permitiram uma pe-
quena ampliação da contribuição paulista na produção 
brasileira, de 49,9%, entre 1998 e 2002, para 51%, en-
tre 2002 e 2006. Os estados brasileiros com maior nú-
mero de publicações no período 2002-2006 foram são 
paulo, com 51% da produção do país, seguido pelas 
contribuições de rio de Janeiro (18%), Minas gerais 

Gráfico 4.6
Publicações brasileiras indexadas nas bases SCIE e SSCI – Estado de São Paulo e unidades da federação 
selecionadas – 2002-2006

Fonte: Thomson Reuters (2008). SCIE e SSCI via Web of Science.

Nota: Ver Tabela anexa 4.4.
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(10,6%), rio grande do sul (10,2%), paraná (6,3%), 
pernambuco (4%), santa Catarina (3,5%) e Distrito 
Federal (3,3%), conforme o gráfico 4.6 e a Tabela  
anexa 4.4.

Esses resultados confirmam a concentração da pro-
dução científica em são paulo e em poucos estados bra-
sileiros, principalmente do sudeste, como também se 
verificou nos estudos anteriores, desde 1985, em decor-
rência da concentração de instituições, pesquisadores, 
investimentos etc. (FApEsp, 2002; 2005). A posição 
dos principais Estados pode ser analisada, por exem-
plo, em função da distribuição dos grupos de pesquisa, 
pesquisadores de doutorado e investimentos. no cen-
so de 2006 dos grupos de pesquisa no brasil (CnpQ, 
2008b), dentre os 21024 grupos brasileiros e 65515 
pesquisadores com doutorado, os cinco primeiros esta-
dos de maior destaque em produção científica no perí-
odo 2002-2006 concentraram no ano de 2006 cerca de 
67,8% dos grupos e 69,1% dos doutores, com as parti-
cipações na mesma ordem sequencial da produção cien-
tífica, sendo: são paulo (com 27% do total de grupos e 
30,4% de doutores), rio de Janeiro (13,2% de grupos e 
13,4% de doutores), rio grande do sul (10,4% de gru-
pos e 9,5% de doutores), Minas gerais (9,1% de grupos 
e 8,8% de doutores) e paraná (8,1% de grupos e 8,8% 
de doutores). 

Em termos de investimentos, os gastos do Cnpq 
com bolsas e fomento à pesquisa em 2006 ilustram a 
concentração nesses estados: de um total de r$ 908 486 
mil investidos, cerca de 28,7% foram recebidos por são 
paulo. O conjunto dos cinco estados mais proeminentes 
(sp, rJ, rs, Mg e pr) recebeu 66,8% dos recursos do 
Cnpq nesse ano (Cnpq, 2008c). A proe minência de são 
paulo também está em grande parte associada à política 
de fomento à pesquisa científica e tecnológica e à ino-
vação do estado, por intermédio dos programas imple-
mentados pela FApEsp, que em 2006 realizou investi-
mentos da ordem de r$ 580779 mil (FApEsp, 2008a).

3.3 distribuição da produção científica 
brasileira por área do conhecimento

Apesar do viés das bases de dados e da complexi-
dade da análise por área do conhecimento (ver box 4.1) 

(prAT, 1998; spinAK, 1998; OKubO, 1997; COsTAs 
et al., 2008; glänzEl; sChubErT, 2003), pode-se 
ressaltar que a participação brasileira na produção 
mundial, no período 2002 a 2006, quando compara-
da ao período 1998-2002, aumentou em praticamente 
todas as áreas do conhecimento quantificadas na base 
de dados Essential Science Indicators (com exceção da 
área de Física, cujo percentual se manteve), conforme 
a classificação utilizada8 (gráfico 4.7 e Tabela anexa 
4.5). Destacaram-se, no novo período, as contribui-
ções das áreas de botânica e zoologia, Ciências agrá-
rias, Microbiologia, Física, neurociência e comporta-
mento, Ecologia, Farmacologia e toxicologia, Ciências 
espaciais e outras. 

A distribuição da produção brasileira registrada 
nas bases sCiE e ssCi por área do conhecimento, no 
período 2002-2006, apresentou maior proeminência 
das áreas de Medicina, Física, Química, botânica e 
zoologia, biologia e bioquímica, e Engenharia, de ma-
neira semelhante à do período 1998-2002, mas com 
inversão na ordenação entre Medicina e Física (gráfi-
co 4.8 e Tabela anexa 4.6). Crescimentos expressivos 
no período ocorreram em Medicina, botânica e zoo-
logia, que são áreas de grande participação na produ-
ção mundial e brasileira indexadas nas bases de da-
dos. áreas do conhecimento importantes da produção 
científica brasileira e mundial que tiveram crescimento 
relativamente baixo no brasil no período foram as de 
Física e de Ciências espaciais, embora a participação 
do brasil na produção mundial tenha crescido também 
nessas áreas. áreas com menor produção indexada, 
tais como Ecologia, Ciência da computação, Ciências 
sociais, psicologia e psiquiatria e outras, apresentaram 
crescimento expressivo no período (gráfico 4.8 e Ta-
bela anexa 4.6).9

O Cnpq, a Capes e a FApEsp possuem dados 
estatísticos que podem contribuir para uma análise 
aproximada das relações entre recursos humanos e in-
vestimentos, fatores de grande importância envolvidos 
na produção científica, em termos de áreas do conheci-
mento. Além das dificuldades inerentes às bases de da-
dos empregadas, nova dificuldade refere-se à diferença 
de classificação empregada pelas agências brasileiras 
de fomento vis-à-vis a classificação de áreas das bases 
sCiE e ssCi, mesmo quando há coincidência de nomes  

8. para analisar a produção científica brasileira por área do conhecimento, foi empregada a classificação de áreas estabelecida pela Thomson reuters, para a 
construção de seus indicadores Essential Science Indicators (ThOMsOn rEuTErs, 2008d), que difere daquela empregada pela National Science Foundation na carac-
terização da produção mundial por área do conhecimento, e que serviu de base para a Tabela 4.1 anterior (nsb, 2006).

9. O crescimento da produção científica por área do conhecimento, principalmente para as áreas em que há menor número de publicações indexadas, deve ser 
analisado com cuidado, uma vez que pode ser bastante afetado por mudanças pontuais no conjunto de periódicos indexados pelas bases de dados sCiE e ssCi. 
por exemplo, na área de Ecologia, em 2003 foi inserida a Revista Brasileira de Ciência do Solo (RBCS). Em 2002, o brasil teve 344 publicações em Ecologia e em 2006 
teve 631, das quais 105 ocorreram na RBCS. Fenômeno semelhante ocorreu na área de psicologia e psiquiatria com a indexação da Revista Brasileira de Psiquiatria 
(RBP) a partir de 2005. O brasil teve 76 publicações na área em 2002 e 209 em 2006, sendo destas 74 na RBP. no entanto, para as áreas de Ciências sociais, Ciência 
da computação, Ciências agrárias, Farmacologia e toxicologia, imunologia e outras em que há crescimento importante das publicações brasileiras, a inserção de 
periódicos nas bases ssCi e sCiE não teve efeito significativo e a comparação de número de publicações entre 2002 e 2006 ocorreu basicamente sobre o mesmo 
conjunto de periódicos.
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Gráfico 4.7
Contribuição brasileira para as publicações quantificadas no Essential Science Indicators, por área do 
conhecimento – Brasil – 1998-2006
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Gráfico 4.8
Contribuição das publicações brasileiras indexadas nas bases SCIE e SSCI e taxa de crescimento, por área 
do conhecimento – Brasil – 2002-2006 (acumulado)
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em muitos casos. uma análise aproximada pode ser fei-
ta a partir das Tabelas 4.2, 4.3 e 4.4, na qual se verifica 
que, em 2006, as áreas do conhecimento com maiores 
produções científicas indexadas nas bases (Medicina, 
Física, Química, botânica e zoologia, biologia e bioquí-
mica e Engenharia) também envolvem quantia apreciá-
vel de recursos humanos e investimentos que podem 
contribuir para essa produção. O mesmo ocorreu para 
áreas com destaque em termos de crescimentos, tais 
como Ciências agrárias, Ecologia, Ciência da compu-
tação, Ciências sociais, psicologia etc. Com relação à 
área de Engenharia aeroespacial, de 200210 para 2006 
(ver Tabelas 4.2 e 4.3) houve: a) crescimento de 43,5% 
na participação relativa de docentes doutores (passou 
de 0,23% para 0,33%11), b) crescimento de 30% na 
participação relativa de doutores titulados (que passou 
de 0,20% para 0,26%) e c) crescimento de 64,3% na 

participação relativa de investimentos do Cnpq (que 
passou de 0,28% para 0,46%).

3.4 Contribuição de instituições 
para a produção científica brasileira

A produção científica brasileira indexada nas 
bases sCiE e ssCi concentrou-se em um conjunto 
de instituições brasileiras, principalmente em insti-
tuições públicas de todas as regiões e estados brasi-
leiros, com destaque para a região sudeste. no pe-
ríodo 2002-2006, as instituições de maior produção 
científica e respectivas contribuições para o total 
do brasil foram universidade de sâo paulo (usp) 
(25,5%); universidade Estadual de Campinas (uni-
camp) (10,1%); universidade Federal do rio de Ja-

tabela 4.2
pesquisadores, segundo áreas do conhecimento selecionadas – brasil e estado de são paulo – 2006

docentes doutores de programas de pós-graduação doutores tituladosárea do conhecimento
Brasil Estado de São Paulo Brasil Estado de São Paulo

total (nos Abs.) 47 373 15 485 9 366 4 683

participação (%)

Medicina 8,43 13,83 10,60 14,90

Física 2,72 2,88 2,50 2,11

Química 2,76 2,45 3,50 3,89

Botânica e zoologia (1) 2,15 1,73 2,25 1,86

Biologia e bioquímica (1) 2,98 2,19 3,37 2,50

Engenharia (2) 11,46 12,16 11,39 10,57

Agronomia e engenharia agrícola (1) 5,16 4,18 6,66 5,36

Ciência da computação 2,00 1,57 1,16 0,73

Ecologia 1,41 0,64 1,06 0,98

Psicologia (3) 1,96 2,14 2,40 2,73

Engenharia aeroespacial (4) 0,33 1,02 0,26 0,51

Fonte: Capes (2008b).

(1) Áreas somadas a partir de dados originais.

(2) Não foi incluída a Engenharia de materiais e metalúrgica, com 1,34% de docentes doutores, 1,33% de doutores titulados e 2,21% de 
investimentos do CNPq, que tem maior afinidade com o item específico “materials science” da classificação específica das bases SCIE e SSCI, 
embora não haja uma relação biunívoca entre essa engenharia, segundo a classificação brasileira, e a classificação das bases empregadas.

(3) Não há Psiquiatria especificamente.

(4) Não há Ciências espaciais especificamente.

10 Dados referentes a 2002 obtidos em 2008 a partir do sistema de estatísticas da Capes disponível, na época, no endereço http://www.capes.gov.br/estatisticas. 
O sistema de estatísticas foi descontinuado e substituído pelo novo sistema geocapes, acessível no mesmo endereço e que atualmente disponibiliza parcialmente 
os dados consultados.

11 Os docentes doutores na área de Engenharia aeroespacial em 2002 eram 73 (40 no inpe e 33 no iTA/CTA), enquanto o total de docentes doutores do brasil 
eram 32.710, o que leva ao cálculo 73 / 32710 X 100 = 0,23%.
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tabela 4.3
Investimentos do Cnpq, segundo áreas do conhecimento selecionadas – brasil – 2006

área do conhecimento Investimentos em bolsas e fomento à pesquisa do Cnpq

total (r$ mil) 833 377

participação (%)

Medicina 4,03

Física 5,38

Química 4,85

Botânica e zoologia (1) 2,84

Biologia e bioquímica (1) 3,26

Engenharia (2) 14,74

Agronomia e engenharia agrícola (1) 6,23

Ciência da computação 4,06

Ecologia 2,19

Psicologia (3) 2,07

Engenharia aeroespacial (4) 0,46

Fonte: CNPq (2008c).

(1) Áreas somadas a partir de dados originais.

(2) Não foi incluída a Engenharia de materiais e metalúrgica, com 1,34% de docentes doutores, 1,33% de doutores titulados e 2,21%  
de investimentos do CNPq, que tem maior afinidade com o item específico “materials science” da classificação específica das bases SCIE e 
SSCI, embora não haja uma relação biunívoca entre essa Engenharia, segundo a classificação brasileira, e a classificação das bases  
empregadas.

(3) Não há Psiquiatria especificamente.

(4) Não há Ciências espaciais especificamente.

tabela 4.4
Investimentos da FApesp, segundo áreas do conhecimento – estado de são paulo – 2006

área do conhecimento Investimentos da FApesp

total (r$ mil) 521 840

participação (%)

Agronomia e veterinária 7,00

Arquitetura e urbanismo 0,67

Astronomia e ciência espacial 0,57

Biologia 15,66

Ciências humanas e sociais 7,93

Ciência e engenharia da computação 6,69

Economia e administração 1,06

Engenharia 14,37

Física 5,74

Geociências 3,16

Interdisciplinar 7,78

Matemática 1,04

Química 7,25

Saúde 21,09

Fonte: FAPESP (2006).
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neiro (uFrJ) (8,7%); universidade Estadual paulista 
(unesp) (7,3%); universidade Federal do rio gran-
de do sul (uFrgs) (5,8%); universidade Federal de 
Minas gerais (uFMg) (5,2%); universidade Federal 
de são paulo (unifesp) (4,0%); Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) (3,1%) e universidade Federal de são 
Carlos (uFsCar) (3,0%) (gráfico 4.9 e Tabela anexa 
4.7). ressalte-se que, dentre as dez instituições com 

Gráfico 4.9
Publicações  indexadas nas bases SCIE e SSCI e taxa de crescimento no período, por instituição – Brasil – 
2002-2006 (acumulado)
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Fonte: Thomson Reuters (2008). SCIE e SSCI via Web of Science.

Nota: Ver Tabela anexa 4.7.

Nos Abs.

Nº de publicações

Taxa de crescimento

maior proeminência, cinco delas são do Estado de 
são paulo, sendo três universidades públicas paulis-
tas (usp, unicamp e unesp) e outras duas federais 
em são paulo (unifesp e uFsCar). O crescimento das 
publicações indexadas para 12, entre as 15 principais 
instituições, foi superior a 40%, com destaque para a 
Fiocruz e unifesp, que tiveram crescimento de 58,9% 
e 57,8% respectivamente. 
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4. produção científica paulista

4.1 estado de são paulo, cidade 
de são paulo e cidades do interior: 

contribuição para a produção científica 

O Estado de são paulo contribuiu com 51% da 
produção científica brasileira indexada nas bases sCiE 
e ssCi no período 2002-2006 (gráfico 4.10 e Tabe-
las anexas 4.4 e 4.8), patamar ligeiramente superior 
ao verificado no período 1998-2002 (49,9%). Já a 
sua contribuição para a produção mundial passou de 
0,81% em 2002 para 0,94% em 2006 (Tabela anexa 
4.1). O aumento da contribuição paulista para a pro-
dução científica brasileira e mundial está associado 
a um crescimento de 41,4% da produção paulista de 
2006 em relação à de 2002 (Tabela anexa 4.4). no 
entanto, o crescimento desse período é significativa-
mente inferior ao presenciado nos períodos anterio-
res, como 1993-1997, quando o crescimento foi de 
80%, segundo os dados de FApEsp (2002), ou 78%, 
segundo os dados de leta e Cruz (2003); ou de 1998 
a 2002, quando o crescimento foi de 63%, segundo 

FApEsp (2005), ou 51%, segundo dados do presente 
estudo. 

A diminuição do ritmo de crescimento pode ter 
entre os principais motivos o modesto aumento de 
recursos financeiros para C&T no período, compara-
tivamente ao crescimento das instituições e de seus 
quadros de recursos humanos, e da atividade científi-
ca inerente. Mesmo assim, o crescimento da produção 
paulista foi elevado, principalmente como decorrência 
da concentração de instituições, programas de pós-  
-graduação, recursos humanos, infraestrutura e inves-
timentos em Ciência, Tecnologia e inovação no Estado, 
com a presença expressiva da agência governamental de 
fomento estadual FApEsp, das agências federais de fo-
mento, Cnpq, Capes, Finep, e, também, com projetos 
em parceria com o setor privado. vale ainda relembrar 
a análise do professor De Meis (DE MEis, l.; CArMO; 
DE MEis, C. 2003), sobre a importância do esforço dos 
pesquisadores no alto crescimento da produção cientí-
fica nacional indexada nas bases de dados, que também 
se deve aplicar a são paulo, tendo em vista a escassez 
relativa de financiamento frente à demanda.

A contribuição da capital para a produção científi-
ca do Estado de são paulo indexada nas bases sCiE e 

Gráfico 4.10
Publicações paulistas indexadas nas bases SCIE e SSCI – Estado de São Paulo, interior e capital – 2002-2006

Fonte: Thomson Reuters (2008). SCIE e SSCI via Web of Science.

Nota: Ver Tabela anexa 4.8.
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ssCi no período 2002-2006 foi de 51,8%, enquanto a 
do interior foi de 54,7%12 (gráfico 4.10 e Tabela anexa 
4.8). isso reflete a desconcentração da produção cientí-
fica e o dinamismo do interior paulista, proporcionado, 
em grande parte, por políticas públicas bem-sucedidas. 
O mesmo dinamismo não ocorre em igual proporção 
em outros estados brasileiros de produção científica 
expressiva. por exemplo, as contribuições de outras ca-
pitais na produção de seus estados são: rio de Janeiro, 
89%; Florianópolis, 77%; recife, 73%; porto Alegre, 
68% e belo horizonte, 56%, sendo esta última contri-
buição a mais parecida com a da cidade de são paulo 
para seu estado, dentre os casos levantados.

Dentre as cidades paulistas do interior que mais 
contribuíram para a produção científica do estado, as 
cinco principais (e suas respectivas contribuições no pe-
ríodo 2002-2006) foram: Campinas (19,4%), são Car-
los (11,3%), ribeirão preto (7,4%), piracicaba (4,2%) 

12 A soma das contribuições da capital e do interior é superior a 100% devido à existência de trabalhos em que há colaboração de autores da capital e do interior, 
o que leva a múltipla contagem das publicações.

e são José dos Campos (3,9%). Merece destaque o 
crescimento da produção de piracicaba nesse período, 
de 105,6%, o que permitiu sair de uma contribuição de 
2,8% no período anterior (1998-2002) e alcançar 4,2%, 
superior à contribuição de 3,9% observada em são José 
dos Campos, que no período anterior foi de 3,3%. O 
crescimento da produção de ribeirão preto (58,3%) foi 
superior ao da média do interior (40,3%) e do Estado 
(41,4%), enquanto Campinas, são Carlos e são José 
dos Campos tiveram crescimento inferior ao do inte-
rior e do estado (gráfico 4.11 e Tabela anexa 4.8). 

A expressiva dinâmica da produção científica pre-
senciada na capital e em cidades do interior do estado 
é, em grande parte, devida à existência de campi univer-
sitários de instituições públicas, muitas delas também 
com institutos de pesquisa, estaduais e/ou federais. 
na capital, merece destaque a presença da usp, uni-
fesp, unesp, instituto butantan, instituto de pesquisas 

Gráfico 4.11
Publicações indexadas nas bases SCIE e SSCI – Municípios paulistas selecionados – 2002-2006

Fonte: Thomson Reuters (2008). SCIE e SSCI via Web of Science.

Nota: Ver Tabelas anexas 4.8 e 4.9.
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Gráfico 4.12
Contribuição das instituições para as publicações indexadas nas bases SCIE e SSCI e taxas de crescimento, 
por natureza institucional e administrativa – Estado de São Paulo – 2002-2006 (acumulado)

Fonte: Thomson Reuters (2008). SCIE e SSCI via Web of Science.

Nota: Ver Tabela anexa 4.10.
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Energéticas e nucleares (ipen), instituto Adolfo lutz, 
instituto Dante pazzanese, instituto de botânica, ins-
tituto de pesquisas Tecnológicas (ipT), instituto bio-
lógico, instituto Emílio ribas, hospital A.C. Camargo, 
dentre outras instituições públicas e privadas. 

A descentralização relativa da produção científica 
em relação à capital deve-se, em grande parte, à presen-
ça das seguintes instituições públicas: em Campinas, 
unicamp, instituto Agronômico, Empresa brasileira de 
pesquisa Agropecuária (Embrapa), laboratório nacio-
nal de luz síncrotron (lnls) e instituto de Tecnolo-
gia de Alimentos (ital); em são Carlos, uFsCar, usp e 
Embrapa; em ribeirão preto, usp; em piracicaba, usp 
e unicamp; em são José dos Campos, instituto nacio-
nal de pesquisas Espaciais (inpe), Centro Técnico Ae-
roespacial (CTA) e unesp. Todas essas cidades estão 
entre as de maior produção brasileira indexada nas ba-
ses sCiE e ssCi, conforme a Tabela anexa 4.9.

Mais informações sobre a produção científica pau-
lista por região, município e área do conhecimento em 
são paulo podem ser consultadas no Capítulo 8 - Di-
mensão regional dos esforços de CT&i no Estado de 
são paulo.

4.2 Contribuição de instituições 
universitárias e de pesquisa 

para a produção científica paulista

As contribuições das universidades e institutos de 
pesquisas públicos para a produção científica paulis-
ta foram, respectivamente, 87,7% e 10,8% no período 
2002-2006 (gráfico 4.12 e Tabela anexa 4.10). nas 
universidades públicas, os programas de pós-gradua-
ção e grupos de pesquisa, que contam com financia-
mento das agências estadual FApEsp e federais Cnpq, 
Capes e Finep, bem como com uma boa infraestrutura 
de pesquisa instalada, estão entre os principais fatores 
que impulsionam a produção científica. vale ressaltar 
que essa produção dos institutos de pesquisa públicos 
do estado – 4400 publicações no período 2002-2006 
– foi inferior apenas à produção total de quatro esta-
dos brasileiros (rJ, Mg, rs e pr), conforme gráfico 
4.12 e Tabelas anexas 4.10 e 4.4. Essa contribuição 
expressiva dos institutos pode ser compreendida em 
grande medida pelo forte relacionamento dos mesmos 
com as universidades, como será verificado no item 5, 
que trata de colaboração. As universidades privadas, 
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Gráfico 4.13
Publicações de instituições de ensino superior e de pesquisa paulistas indexadas nas bases SCIE e SSCI – 
Estado de São Paulo – 2002-2006

Fonte: Thomson Reuters (2008). SCIE e SSCI via Web of Science.

Nota: Ver Tabela anexa 4.10.
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apesar da contribuição relativamente pequena para a 
produção paulista (4,4%), apresentaram crescimento 
de 74,8%, bem maior do que os outros tipos de ins-
tituições no estado, o que revela a influência da in-
trodução de políticas de melhoria da qualidade nessas 
instituições e da colaboração com as universidades e 
institutos públicos. O gráfico 4.13 apresenta as prin-
cipais instituições que contribuíram para a produção 
científica de suas respectivas categorias e para o agre-
gado do Estado.

A usp, principal universidade paulista e também 
brasileira em produção científica indexada nas bases 
sCiE e ssCi, teve, em 2002, 3297 publicações e, em 
2006, 4830 publicações, com crescimento de 46,5%. 
Contribuiu com 50% para a produção do estado e 25,5% 
para a produção nacional, no período 2002-2006. no 
mesmo período, a unicamp passou de 1364 para 1923, 
com contribuição de 19,8% no estado e crescimento 
de 41%, enquanto a unesp passou de 982 para 1421, 
com contribuição de 14,4% e crescimento de 44,7%. 
As universidades federais em são paulo também mere-
cem menção: a unifesp passou de 510 publicações em 
2002 para 805 publicações em 2006, com crescimento 
de 57,8%, e a uFsCar passou de 446 publicações em 

Gráfico 4.14
Publicações de universidades públicas localizadas no Estado de São Paulo indexadas nas bases SCIE e SSCI 
e taxa de crescimento – Estado de São Paulo – 2002-2006 (acumulado)
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Fonte: Thomson Reuters (2008). SCIE e SSCI via Web of Science.

Nota: Ver Tabela anexa 4.10.
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2002 para 493 publicações em 2006, com crescimento 
de 10,5%. vale ressaltar que todas essas universidades 
públicas mencionadas estão entre as dez instituições 
com maior contribuição para a publicação científica do 
Estado e do brasil (gráficos 4.9, 4.13a e 4.14, e Tabelas 
anexas 4.7 e 4.10).

Dentre os institutos de pesquisa no Estado de são 
paulo, pode ser destacado o inpe, com a maior produção 
científica no período, que passou de 193 publicações 
indexadas em 2002 para 226 em 2006, crescimento de 
17,1% e contribuição de 2,7%. O CTA e o instituto 
butantan contribuíram, cada um, com 1,4% da produ-
ção científica do estado no período 2002-2006. Cresci-
mentos mais expressivos na produção científica desse 
período ocorreram, por exemplo, no instituto butantan 
(81,8%), nos institutos vinculados à Agência paulista 
de Tecnologia dos Agronegócios (Apta – 103,7%), em 
unidades específicas da Embrapa e também em outros 
institutos de menor contribuição ao total (gráficos 
4.13b e 4.15, e Tabela anexa 4.10).

As universidades privadas deram uma pequena 
contribuição (4,4%) para a produção científica do esta-
do no período 2002-2006, mas apresentaram, em seu 
conjunto, o maior crescimento (74,8%). A universida-
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Gráfico 4.15
Publicações dos institutos de pesquisa localizados no Estado de São Paulo indexadas nas bases SCIE e SSCI 
e taxa de crescimento – Estado de São Paulo – 2002-2006 (acumulado)

-200 0 200 400 600 800 1000 1200

Fonte: Thomson Reuters (2008). SCIE e SSCI via Web of Science.

Nota: Ver Tabela anexa 4.10.
(1) Produção da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta) inclui a de suas unidades: Instituto Agronômico, Instituto Biológico, 
Instituto de Zootecnia, Instituto de Tecnologia de Alimentos, Instituto de Pesca e Instituto de Economia Agrícola. 
(2) Produção da Embrapa considera apenas das cinco unidades localizadas no Estado de São Paulo: Instrumentação Agropecuária, Pecuária 
Sudeste, Meio Ambiente, Monitoramento por Satélite e Informática Agropecuária.
(3) Nas bases do WoS, o campo endereço corresponde ao da instituição à qual cada autor está afiliado, conforme consta no periódico em que 
o artigo foi publicado. Alguns autores apoiados pela FAPESP incluíram-na equivocadamente nesse campo; por isso, este gráfico contém 
artigos atribuídos à Fundação.
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Gráfico 4.16
Publicações de universidades privadas localizadas no Estado de São Paulo indexadas nas bases SCIE e SSCI  
e taxa de crescimento – Estado de São Paulo – 2002-2006 (acumulado)
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Fonte: Thomson Reuters (2008). SCIE e SSCI via Web of Science.

Nota: Ver Tabela anexa 4.10.
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de de Mogi das Cruzes (uMC), universidade do vale do 
paraíba (univap), universidade são Francisco (usF) e 
universidade Mackenzie apresentaram as maiores con-
tribuições para o Estado, entre 0,4% e 0,5%, mas a uMC 
teve crescimento negativo (-25%), enquanto as demais 
universidades citadas tiveram crescimento expressivo. 
verificam-se crescimentos de destaque na produção 
científica de várias instituições de menor contribui-
ção, mas, quando se compara o crescimento nos dois 
períodos para o conjunto das universidades privadas, 
evidencia-se a inversão de situações: alto crescimento 

no período 1998-2002 (220,5%) e crescimento bem 
menor no período 2002-2006 (74,8%) (Tabela anexa 
4.10). Esse fato, além de estar possivelmente associado 
ao pequeno número de publicações de cada uma das 
instituições (poucas publicações a mais ou a menos fa-
zem muita diferença), também pode refletir mudanças 
nas políticas e estratégias institucionais a respeito de 
investimentos em pesquisa e incorporação de douto-
res com perfil de pesquisador no quadro docente, de 
acordo com o grau de exigência e regulamentação dos 
órgãos governamentais. 
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4.3 distribuição da produção 
científica paulista 

por área do conhecimento

Apesar do viés das bases de dados e da com-
plexidade para a análise da produção científica por 
área do conhecimento, pode-se ressaltar a expressiva 
participação paulista no total da produção brasileira, 
em praticamente todas as áreas indexadas nas bases 
sCiE e ssCi, no período 2002 a 2006, bem como seu 
crescimento em relação ao período 1998-2002. por 
exemplo, na área de Medicina, a de maior produção 
científica brasileira e paulista, 61,5% das publicações 
no período 2002-2006 correspondem ao Estado de 
são paulo, um crescimento significativo em relação 
ao período anterior (1998-2002), em que a partici-
pação de são paulo nas publicações brasileiras da 
área médica foi de 57,7%. Também merece destaque 
o grande crescimento da contribuição paulista para 
a publicação brasileira na área de Ciências agrárias, 
que atingiu 46,7% no período 2002-2006, quando era 
de 35,1% no período 1998-2002 (gráfico 4.17 e Ta-
bela anexa 4.11). 

A distribuição da produção científica paulista por 
área do conhecimento no período 2002-2006 apre-
sentou a proeminência nas áreas de Medicina, Física, 
Química, botânica e zoologia, biologia e bioquímica e 
Engenharia, de maneira semelhante ao período ante-
rior. Crescimentos expressivos no período 2002-2006 
ocorreram principalmente em Medicina, Ciências 
agrárias, Ciência da computação, psiquiatria e psico-
logia, Ecologia, Ciências sociais, Farmacologia e to-
xicologia, dentre outros (gráfico 4.18 e Tabela anexa 
4.11). 

Em que pesem os vieses das bases de dados, da 
forma de publicação, aliados à complexidade da análise 
da produção por área do conhecimento, a distribuição 
da produção científica da usp e da unesp por áreas 
do conhecimento, nas bases sCiE e ssCi, no período 
2002-2006, apresenta cinco áreas predominantes. para 
a usp, as áreas de predominância, por ordem, foram: 
Medicina (20%), Física (13%), Química (12%), bo-
tânica e zoologia (8%) e biologia e bioquímica (7%). 
para a unesp: botânica e zoologia (21%), Física (16%), 
Medicina (11%), Química (10%) e biologia e bioquí-
mica (7%). A unicamp apresentou a Engenharia (8%) 
como quarta área de maior participação na sua produ-
ção, atrás de Química (18%), Medicina (18%) e Físi-
ca (14%), e à frente da área de biologia e bioquímica 
(7%), estando ausente a área de botânica e zoologia 
entre as cinco predominantes. 

As universidades públicas federais no estado apre-
sentaram perfis distintos entre si e também diferentes 
das universidades estaduais. A unifesp apresenta vo-

cação em Medicina (participação de 50%) e em outras 
áreas ligadas à saúde, inclusive: neurociência e com-
portamento (14%), biologia e bioquímica (10%), imu-
nologia (5%) e Microbiologia (4%). A uFsCar apresen-
tou três áreas que somadas alcançaram 65% – Química 
(26%), Física (22%) e Ciência dos materiais (17%) –, 
além de biologia e bioquímica (7%) e botânica e zoo-
logia (6%), como áreas predominantes na produção 
científica indexada nas bases sCiE e ssCi (gráfico 4.19 
e Tabela anexa 4.12).

5. Colaboração científica 
internacional e nacional

5.1 Colaboração científica 
do brasil e de são paulo 

com outros países

A colaboração científica internacional envolven-
do pesquisadores brasileiros, analisada a partir das 
coautorias nas publicações indexadas nas bases sCiE 
e ssCi, no período 2002-2006 decresceu percentual-
mente em relação ao total da produção brasileira: de 
33,1% em 2002, passou para 30% em 2006. O valor 
absoluto de publicações em coautoria entre brasilei-
ros e estrangeiros aumentou de 4357 em 2002 para 
5681 em 2006, com o crescimento de 30,4% no perí-
odo 2002-2006 (gráfico 4.20a e Tabela anexa 4.13). 
A colaboração científica internacional de são paulo, 
do mesmo modo que no caso brasileiro, também de-
cresceu percentualmente em relação ao total da pro-
dução paulista: de 31,3% em 2002 para 28,2% em 
2006. Apesar disso, houve crescimento de 27,6% das 
publicações em coautoria no período, cujos valores 
absolutos aumentaram de 2115 para 2698 publica-
ções, de 2002 para 2006 (gráfico 4.20b e Tabela ane-
xa 4.13). 

Desde meados dos anos 1990 observa-se uma 
queda em termos relativos na colaboração interna-
cional, tanto brasileira como paulista. Essa queda 
pode ser explicada pelo amadurecimento presenciado 
na pós-graduação brasileira (FApEsp, 2005), e pelo 
crescimento dos dispêndios em C&T no país. A que-
da, em termos relativos, na colaboração internacio-
nal ocorreu mesmo no período 2002-2006, em que 
houve aumento de dispêndios para bolsas no exterior 
nas suas diversas modalidades (doutorado, doutora-
do sanduíche, estágio pós-doutoral etc.), no conjunto 
das principais agências nacionais de apoio à C&T. Os 
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Gráfico 4.17
Contribuição das publicações paulistas indexadas nas bases SCIE e SSCI para o total brasileiro por área 
do conhecimento – Estado de São Paulo – 1998-2006
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Nota: Ver Tabela anexa 4.11.
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Gráfico 4.18
Contribuição para as publicações paulistas indexadas nas bases SCIE e SSCI e taxa de crescimento, por área 
do conhecimento – Estado de São Paulo – 2002-2006 (acumulado)
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Gráfico 4.19
Distribuição das publicações de universidades paulistas indexadas nas bases SCIE e SSCI, segundo área do 
conhecimento – Estado de São Paulo – 2002-2006 (acumulado)

Fonte: Thomson Reuters (2008). SCIE e SSCI via Web of Science.

Nota: Ver Tabela anexa 4.12. 
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dispêndios do Cnpq13 e da Capes somados cresce-
ram aproximadamente 24% (em dólares correntes) 
de 2002 para 2006, de us$ 40,7 milhões para us$ 
50,5 milhões (CnpQ, 2008c; CApEs, 2008b). no 
mesmo período, o dispêndio da FApEsp em bolsas 
no exterior teve aumento de 14,8% no período, pas-
sando de us$ 1 milhão (r$ 3 milhões) em 2002 para 
us$ 1,2 milhão (r$ 2,6 milhões) em 2006 (FApEsp, 
2008a). 

há também fatores que favorecem a pesquisa cola-
borativa internacional, como, por exemplo, a crescen-
te complexidade da pesquisa científica e tecnológica 
e as tecnologias de informação e comunicação, sendo 
a formação de redes de cooperação uma importante 
forma de produção de conhecimento científico nos 
dias atuais (nsb, 2006; FApEsp, 2002; 2005; lETA; 
Cruz, 2003; MArQuEs; zOrzETTO, 2008). Tam-
bém é importante a busca de maior especialização, 
de oportunidades de financiamentos, de capacidade 
de negociação de projetos internacionais, além do in-
teresse em parcerias que favoreçam a publicação em 
periódicos de maior projeção internacional – o que, 
inclusive, fortalece a hegemonia dos paí ses de maior 
proeminência (KATz; MArTin, 1997; MArQuEs; 
zOrzETTO, 2008). A Europa é indicada como um 
exemplo no qual a cooperação internacional aumen-
tou significativamente, com crescimento da produção 
e da citação. E o exemplo poderia ser seguido por 
países como o brasil, para sair do seu atual patamar 
de colaboração internacional, com o aumento de sua 
inserção em redes colaborativas de interesse e maior 
destinação de recursos para bolsas de doutorado no 
exterior (MArQuEs; zOrzETTO, 2008). 

A existência de acordos de cooperação e progra-
mas de apoio à pesquisa colaborativa internacional 
também é um fator muito importante para aumentar 
a colaboração. O brasil possui acordos de cooperação 
técnica com os Estados unidos em vigor desde 1950, 
com a França e portugal desde 1968, com o reino uni-
do desde 1997, com o Japão desde 1970, com o México 
desde 1974, com o Canadá desde 1975, com a Argen-
tina desde 1980, com a Índia desde 1985, com o Chile 
desde 1990, com a Espanha desde 1992, com a Chi-
na desde 1995, com a Alemanha desde 1996, com a 
itália desde 1997, com a áfrica do sul desde 2003 e 
com a Comunidade Europeia desde 2004, entre outros, 
como os acordos com Cuba, holanda, Timor-leste, e 
outros países da América latina (MrE, 2008; CApEs, 
2008c; CnpQ, 2008d). Além dos acordos de âmbito 
federal, mas que podem favorecer a cooperação paulis-

ta internacional, a FApEsp também possui convênios, 
por exemplo, com os Estados unidos (The Museum of 
Fine Arts-houston, Fulbright), a França (grupo Ens, 
inria, inserm, Cirad, Cnrs, Cofecub), o reino unido 
(british Council), a Alemanha (DFg, DAAD), a suíça 
(instituto ludwig) e Cuba (Mesc, Minvec).

Em termos de colaboração internacional, no perío-
do 2002-2006, o país com o qual o brasil teve maior 
colaboração foram os Estados unidos, representando 
37,9% do total da colaboração internacional, percen-
tual ligeiramente superior ao do período 1998-2002. 
Foram 1615 colaborações em 2002 e 2143 colabora-
ções em 2006, representando crescimento de 32,7% no 
período, ligeiramente inferior ao crescimento do perío-
do anterior, de 39,3%. Embora essa liderança dos Es-
tados unidos na colaboração com o brasil corresponda 
à realidade, como os Estados unidos são os maiores 
participantes da base de dados (com 31,3%), parte do 
resultado pode ser atribuída ao viés da própria base de 
dados. A seguir, tem-se a colaboração com a França 
(13%), reino unido (12,2%), Alemanha (11,4%), que 
estão entre os países mais proeminentes da produção 
mundial (gráfico 4.21a e Tabela anexa 4.14), em segui-
da Canadá (6,4), Espanha (5,9%), Argentina (5,9%) e 
Japão (4%), conforme gráficos 4.21a, b e c, e Tabela 
anexa 4.14. O perfil é semelhante ao observado no pe-
ríodo 1998-2002, com ligeira tendência de aumento da 
colaboração, dentre estes países, com Alemanha, Ca-
nadá, Argentina e Japão, e com outros países de menor 
colaboração. O Japão, apesar de estar entre os países 
de maior número de publicações indexadas nas bases 
sCiE e ssCi, tem uma colaboração pequena com o 
brasil (4% para o período 2002-2006), em termos de 
coautorias de publicações, inferior à dos outros países 
de maior proeminência mundial, indicando provavel-
mente diferenças socioculturais, de eixos de interesse 
e políticas nacionais que pudessem fomentar a maior 
cooperação científica.

A colaboração brasileira cresceu com todos os 
países selecionados, em valores acima da média total 
(30,4%), e de forma mais expressiva com países com 
os quais ela ainda é relativamente pequena, principal-
mente com a Coreia do sul (90,2%), Austrália (88,8%), 
México (74,2%), Índia (73,7%), China (64,7%), Espa-
nha (59,1%), Argentina (53%), Chile (46,2%). Esse 
crescimento revela um processo de desconcentração e 
diversificação das colaborações, com o avanço da cola-
boração na América latina, na ásia e Oceania (gráficos 
4.21a, b e c, e Tabela anexa 4.14).

O perfil da colaboração paulista com os países se-

13. Os dispêndios do Cnpq diminuíram em dólares, em 39%: de us$ 19 milhões (r$ 55,7 milhões) em 2002 para us$ 11,6 milhões (r$ 25,3 milhões) em 
2006 (CnpQ, 2008c). Os dispêndios da Capes aumentaram em 78,8%, de us$ 21,7 milhões em 2002 para us$ 38,8 milhões em 2006 (CApEs, 2008b). para os 
cálculos, os dispêndios do Cnpq foram convertidos de reais para dólares empregando os valores do dólar de 2,9212 reais / dólar em 2002 e 2,1761 reais / dólar em 
2006, conforme utilizado pela FApEsp (2008a).
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Gráfico 4.20
Publicações com e sem colaboração internacional indexadas nas bases SCIE e SSCI – Brasil e Estado 
de São Paulo – 2002-2006

Fonte: Thomson Reuters (2008). SCIE e SSCI via Web of Science.

Nota: Ver Tabela anexa 4.13.
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lecionados no período 2002-2006 foi semelhante ao do 
brasil em termos de contribuição. há predomínio da 
colaboração com os Estados unidos, que também são 
o país com mais publicações nas bases de dados em-
pregadas. A colaboração paulista com a China (3,1%) é 
pequena, apesar da grande produção científica já alcan-
çada por aquele país, mas este é o país de maior cres-
cimento, de 107%, na colaboração paulista dentre os 
principais países de maior número de publicações no 
período. Os crescimentos da colaboração paulista com 
a maioria dos países também foram, em geral, mais ex-
pressivos do que a colaboração brasileira, destacando-   
-se o grande crescimento com a Coreia do sul (313,3%), 
Índia (184,8%), México (126,8%), Argentina (82,8%) 
e Austrália (77,6%), além dos crescimentos expressi-
vos com Espanha (58,3%), reino unido (51,9%), e 

também com os EuA (38,4%) (gráfico 4.22 a, b e c, e 
Tabela anexa 4.15). 

As colaborações brasileira e paulista com outros 
países, em termos de áreas do conhecimento, tiveram 
distribuição de crescimento bastante heterogênea. vale 
lembrar que toda construção e análise de indicadores 
por área do conhecimento deve ser realizada com cui-
dado, devido ao viés da cobertura das áreas e subáreas 
do conhecimento nas bases de dados, por exemplo, na 
sCiE e ssCi. As áreas nas quais os comportamentos 
paulista e brasileiro de crescimento foram bastante di-
ferentes incluíram Ciências agrárias, Farmacologia e to-
xicologia e Economia, com crescimento muito maior da 
colaboração paulista do que da brasileira. áreas em que 
a colaboração paulista e a brasileira cresceram bastante 
foram as de Medicina, Ciência da computação, psico-



IndICAdores de CIênCIA, teCnologIA e InovAção em são pAulo – 20104 – 38

Gráfico 4.21
Publicações brasileiras em colaboração internacional indexadas nas bases SCIE e SSCI, segundo países 
selecionados – Brasil – 2002-2006

Fonte: Thomson Reuters (2008). SCIE e SSCI via Web of Science.

Nota: Ver Tabela anexa 4.14.
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Gráfico 4.22
Publicações paulistas em colaboração internacional indexadas nas bases SCIE e SSCI, segundo países 
selecionados – Estado de São Paulo – 2002-2006

Fonte: Thomson Reuters (2008). SCIE e SSCI via Web of Science.

Nota: Ver Tabela anexa 4.15.
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Gráfico 4.23
Taxa de crescimento da colaboração internacional nas publicações brasileiras e paulistas indexadas nas 
bases SCIE e SSCI, por área do conhecimento – Brasil e Estado de São Paulo – 2002-2006 (acumulado)
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Nota: Ver Tabelas anexas 4.16 e 4.17.
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logia e psiquiatria. Enquanto isso, áreas de baixo cres-
cimento, tanto para a colaboração paulista como para 
a brasileira, foram as de Física, Química, Engenharia, 
Ciência dos Materiais e Ciências espaciais, sendo todas 
elas áreas de ciências exatas e engenharia, ou tecnolo-
gia (gráfico 4.23 e Tabelas anexas 4.16 e 4.17).

Como possíveis fatores que contribuíram para o 
maior crescimento da colaboração internacional de 
são paulo, podem-se mencionar os programas e pro-
jetos de fomento da FApEsp promotores da formação 
de redes de cooperação com pesquisadores nacionais e 
internacionais, tais como: o programa Centros de pes-
quisa, inovação e Difusão (Cepid), os projetos Temá-
ticos, o programa biota, o programa genoma, a rede 
de biologia Molecular Estrutural, dentre outros (FA-
pEsp, 2008b).

5.2 Colaboração científica de são paulo 
com outros estados brasileiros

nas cooperações de são paulo com outros estados 
brasileiros, no período 2002-2006, o rio de Janeiro 
permaneceu como principal colaborador, com contri-
buição de 20,7%, seguido de Minas gerais (17,5%), 
paraná (14,9%), rio grande do sul (12,8%), pernam-

Gráfico 4.24
Publicações paulistas em colaboração com outros unidades da federação indexadas nas bases SCIE e SSCI
– Estado de São Paulo – 2002-2006

Fonte: Thomson Reuters (2008). SCIE e SSCI via Web of Science.

Nota: Ver Tabela anexa 4.18.
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buco (8%) e outros. Também merece destaque o gran-
de crescimento da colaboração entre são paulo e os 
estados de Minas gerais, Espírito santo, pernambuco, 
Ceará, piauí, Alagoas, goiás, Mato grosso do sul, Mato 
grosso, pará, Amazonas e rondônia, igual ou superior 
a 100% no período, embora em alguns casos a colabo-
ração seja pequena porque a produção do estado inde-
xada nas bases empregadas também é pequena (gráfi-
co 4.24 e Tabela anexa 4.18). 

há um aumento das publicações de são paulo em 
colaboração com as regiões nordeste, sul, Centro-
Oeste e norte, em grande parte devido à formação de 
grupos e redes colaborativas de pesquisa com expres-
siva participação de são paulo, apoiados por progra-
mas e projetos de pesquisa. por exemplo, no caso da 
estruturação das redes nacionais de pesquisa formadas 
nos últimos anos em torno dos temas nanotecnologia,  
Mudanças climáticas, genômica da Cana-de-açúcar, 
”Omics” e biofotônica, as instituições paulistas ocu-
pam papel de destaque (ver mais detalhes sobre as 
redes de pesquisa nos boxes ao longo desta seção). 
Dentre os programas de pesquisa da FApEsp que fo-
mentam a colaboração e contribuem para o avanço da 
ciência além das fronteiras do Estado de são paulo, 
podem ser destacados: os programas de inovação tec-
nológica (biota, bioen, genoma, Cepid, pesquisa em 
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nanotecnologia é uma das principais forças 
do desenvolvimento científico e tecnológico da 
atualidade, com impactos em muitos setores eco-
nômicos (gAlEMbECK; rippEl, 2004). Ela en-

volve necessariamente a aquisição ou geração de 
novo conhecimento e o seu aproveitamento em 
produtos e processos inovadores. 

no brasil, essa área apresenta três padrões 

box 4.2: redes de pesquisa em nanotecnologia

políticas públicas, parques Tecnológicos do Estado 
de são paulo, piTE, ConsiTec, pipE, pApi/nuplitec, 
smolbnet, Tidia, vgDn, entre outros), os programas 
especiais (rede Ansp, Jovem pesquisador, Jornalismo 
Científico, entre outros), os programas de auxílio (como 
os Temáticos), dentre outros. Os programas pronex, 

institutos do Milênio e outros do MCT/Cnpq, os pro-
gramas Minter –  Mestrado inter institucional, Dinter 
– Doutorado interinstitucional e procad – programa 
nacional de Cooperação Acadêmica da Capes (CApEs, 
2007a) também contribuem significativamente para 
intensificar a colaboração científica.

Figura 4.1
rede de colaboração científica em nanotecnologia, a partir das publicações indexadas nas bases sCIe 
e ssCI – brasil – 2002-2006 (acumulado)
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Fonte: Thomson Reuters (2008). SCIE e SSCI via Web of Science.

nota: Conexões entre organizações estão representadas por traços e a quantidade de contribuições de cada organização é proporcional 
ao raio do círculo respectivo (Tabela anexa 4.31).

Empresas e instituições paulistas

Empresas e instituições de outros estados
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*para detalhes sobre a metodologia utilizada para este box, consultar o Anexo Metodológico do capítulo.

de organização. O primeiro com pesquisadores 
acadêmicos, cujo principal resultado é o novo co-
nhecimento expresso em artigos científicos, sem 
conexões explícitas com a inovação. O segundo 
com profissionais de empresas industriais ou de 
serviços, que usam explícita ou implicitamente 
ferramentas e conceitos nanotecnológicos para 
criar novos produtos e processos. Finalmente, há 
também equipes de pesquisadores acadêmicos e 
de empresas que trabalham em contato próximo, 
gerando conhecimento, dominando conhecimento 
gerado por outros e desenvolvendo inovações.

A rede formada pelos acadêmicos* tem uma 

vigorosa produção de artigos científicos, mostra-
da na Figura 4.1. nesta, as universidades públicas 
paulistas são os nós mais importantes. por outro 
lado, é auspiciosa a participação nesta rede de 13 
empresas, sendo dez de capital privado ou aberto.

A Figura 4.2 mostra que a atividade dos pro-
fissionais de empresas que depositam patentes 
conjuntamente com grupos acadêmicos ou de for-
ma independente é também significativa, porém 
mais modesta.

Especialmente preocupante é a estagnação 
nos números de artigos publicados e pedidos de 
patentes entre 2004 e 2006 (gráfico 4.25). isso 

Figura 4.2
rede de colaboração em nanotecnologia entre organizações com patentes geradas no brasil 
e indexadas na base Derwent Innovations Index – brasil – 2002-2006 (acumulado)
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Fonte: Thomson Reuters (2008). Derwent Innovations Index (2008) <www.irelibrary.ie/resource.aspx?=110>.

nota: Conexões entre organizações estão representadas por traços e a quantidade de contribuições de cada organização é proporcional 
ao raio do círculo respectivo (Tabela anexa 4.32).
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Gráfico 4.25
Patentes em nanotecnologia geradas no Brasil e indexadas no Derwent Innovations Index e publicações 
científicas indexadas nas bases SCIE e SSCI – Brasil – 1998-2006

Fonte: Thomson Reuters (2008). SCIE e SSCI via Web of Science e Derwent Innovations Index.

Nota: Ver Tabela anexa 4.33.
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ocorreu em um período de rápido crescimento da 
nanotecnologia em muitos países.

Quanto às temáticas nanotecnológicas, consi-
derando os artigos científicos e as patentes, o inte-
resse das empresas se concentra em materiais me-
tálicos e nos produtos do setor químico, inclusive 
os cosméticos e farmacêuticos. É notável a pouca 
participação de setores ligados às tecnologias de 
informação (semicondutores, materiais magnéti-
cos, displays, lasers), certamente devido à sua pe-
quenez no brasil.

O atual cenário brasileiro mostra sinais de 
melhoria e poderemos vir a ter uma nanotecnolo-
gia com grande impacto econômico e social. um 
sinal positivo é a formação recente de redes coor-

denadas por grandes empresas industriais, como 
a Oxiteno, braskem e petrobras. Em particular, o 
caso da rede de nanotecnologia da petrobras pode-
rá tornar-se realmente importante devido a uma 
circunstancial, mas muito expressiva, abundância 
de recursos financeiros.

Concluindo: as redes de nanotecnologia re-
produzem as forças e fraquezas da organização 
científica brasileira, mostrando vigor acadêmico 
associado a um limitado conhecimento sobre a 
real força do sistema de p&D empresarial. para 
superar esta situação é necessário um esforço de 
convívio de pessoas e organizações, planejamen-
to e definição de objetivos e estratégias, que não 
pode ser adiado.

5.3 Colaboração científica 
de instituições de são paulo

no período 2002-2006 as instituições paulistas 
apresentaram colaboração científica ativa, tanto in-
ternamente ao estado como também com instituições 
de outros estados e países. Dentre as universidades 

públicas, a usp apresentou maior colaboração inter-
nacional, seguida da colaboração intraestadual e, por 
fim, da interestadual. A unicamp e a unifesp tiveram 
colaboração intraestadual ligeiramente mais acentuada 
do que a internacional, e por último a interestadual. A 
unesp e a uFsCar destacaram-se pela colaboração in-
traestadual, seguida da interestadual e, por último, da 
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Gráfico 4.26
Distribuição das publicações colaborativas de universidades públicas indexadas nas bases de dados SCIE 
e SSCI, segundo tipo de colaboração – Estado de São Paulo – 2002-2006
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Fonte: Thomson Reuters (2008). SCIE e SSCI via Web of Science.

Nota: Ver Tabela anexa 4.19.

e da uFsCar. As colaborações interestaduais  são as que 
mais cresceram no período para todas as universidades 
públicas do estado, exceto o caso da unifesp, e as co-
laborações internacionais foram as que apresentaram 
menor crescimento (o crescimento chega a ser zero 
para uma delas). 

internacional (gráfico 4.26 e Tabela anexa 4.19). Essas 
distribuições da colaboração, no seu conjunto, indicam 
uma dinâmica de atividade científica mais internacio-
nalizada da usp, seguida da unicamp e unifesp, em 
contraposição a uma atividade científica de maior ênfa-
se nacional e regional da atividade científica da unesp 

Qual é a contribuição dos países em desen-
volvimento, especialmente a América latina e o 
brasil, na produção científica de qualidade sobre 
mudanças climáticas? Como se distribui esta pro-
dução no brasil entre instituições de pesquisa? A 
produção brasileira nesta importante e atual área 
do conhecimento está aumentando?

para responder a tais perguntas, foram anali-
sadas publicações de 20 periódicos de veiculação 
internacional ampla, que cobrem adequadamente 
a maior parte das múltiplas dimensões das mudan-
ças climáticas, tanto periódicos interdisciplinares 
(e.g., Science, Nature e PNAS) como disciplinares. 
Os periódicos selecionados aparecem  a seguir. 

Periódicos selecionados: science, Nature, 
Climatic Change, Journal of Geophysical Research, 
Journal of Geophysical Research Atmospheres, Jour-
nal of Geophysical Research Biogeosciences, Journal of 
Geophysical Research Oceans, Journal of Geophysical 
Research Oceans and Atmospheres, Geophysical Re-
search Letters, Proceedings of the National Academy 
of Sciences of the USA, Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the USA Biological Sciences, 
Proceedings of the National Academy of Sciences of 
the USA Physical Sciences, Journal of Climate, Global 
Change Biology, Global Biogeochemical Cycles, Anais 
da Academia Brasileira de Ciencias, Tellus, Tellus Se-
ries A Dynamic Meteorology and Oceanography, Tellus 

box 4.3: redes de colaboração sobre mudanças climáticas
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Series B Chemical and Physical Meteorology, Interna-
tional Journal of Climatology

Os dados de publicações científicas sobre mu-
danças climáticas foram analisados a partir das ba-
ses de dados Science Citation Index Expanded e Social 
Science Citation Index, que compõem a Web of Scien-
ce, disponível no portal de periódicos da Capes. A 
busca empregou a expressão “climate change” e foi 
restrita aos 20 periódicos selecionados no período 
1998-2007 e às publicações dos tipos article, letter, 

note e review. no total, 3729 registros bibliográfi-
cos foram coletados, tratados e quantificados uti-
lizando-se o software bibliométrico vantagepoint, 
gerando uma distribuição de publicações por área 
geográfica e ano de publicação, apresentada na Ta-
bela 4.5, e uma matriz de coocorrência de institui-
ções autoras das publicações processada nos sof-
twares de análise e representação de redes ucinet e 
netDraw, resultando na rede de colaboradores em 
publicações apresentada na Figura 4.3.

tabela 4.5
publicações sobre mudanças climáticas indexadas nas bases sCIe e ssCI, segundo abrangência 
geográfica – 1998-2007 

Abrangência geográfica

publicações sobre mudanças climáticas indexadas nas bases sCIe e ssCI 

1998 
(Nos 
Abs.)

1999 
(Nos 
Abs.)

2000 
(Nos 
Abs.)

2001 
(Nos 
Abs.)

2002 
(Nos 
Abs.)

2003 
(Nos 
Abs.)

2004 
(Nos 
Abs.)

2005 
(Nos 
Abs.)

2006 
(Nos 
Abs.)

2007 
(Nos 
Abs.)

Período
1998-2007

Nos 
Abs. %

Mundo 190 234 267 286 271 378 396 482 592 633 3 729 100,0

Países em desenvolvimento (1) 14 20 19 26 43 43 56 74 73 82 450 12,1

América Latina e Caribe (2) 4 4 5 6 6 9 11 13 14 21 93 2,5

Brasil 1 1 1 2 3 4 9 7 7 11 46 1,2

Estado de São Paulo 1 1 0 1 1 2 6 6 5 5 28 0,8

Fonte: Thomson Reuters. Web of Science, disponível no Portal de Periódicos da Capes.

(1) Segundo o Fundo Monetário Internacional: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/01/weodata/groups.htm#oem>.

(2) Segundo o Banco Mundial: <http://go.worldbank.org/K2CKM78CC0>.

Do total de publicações no período 1998-
2007, destaca-se a participação dos países em de-
senvolvimento em 12,1%, sendo 2,5% da Amé-
rica latina e Caribe, e, destes, aproximadamente 
50% (1,2%) com contribuições de instituições 
brasileiras. Entre os artigos sobre o tema publi-
cados em coautoria com instituições brasileiras, 
61% envolvem instituições paulistas, ou o equi-
valente a 0,8% do total mundial. O dado mais 
interessante emerge quando se analisa a evolu-
ção temporal da contribuição brasileira. nos cin-
co primeiros anos (1998-2002), as instituições 
brasileiras aparecem em 0,64% (8 em 1248) 
das publicações, ao passo que nos últimos cinco 
anos (2003-2007) este número salta para 1,53% 
(38 em 2481).  De modo geral, pode-se atribuir 
esta taxa de aumento da participação brasileira 
ao amadurecimento dos grupos de pesquisa que 
se dedicam ao tema das mudanças climáticas e 

na colaboração internacional em grandes proje-
tos de pesquisa, a exemplo do Experimento de 
grande Escala da biosfera-Atmosfera na Amazô-
nia (lbA).

A Figura 4.3 indica a rede de colaboração en-
tre as instituições brasileiras no tema Mudanças 
Climáticas. nota-se uma grande concentração de 
contribuições em somente duas instituições (inpe 
e usp), ambas no Estado de são paulo, que co-
laboram fortemente entre si e com elos para 21 
outras instituições (ligações entre as instituições). 
Apenas quatro das 25 instituições investigadas 
não estão ligadas aos polos usp e inpe. Duas de-
las colaboram entre si (ibama e unb) e duas pu-
blicam de forma independente (iAC e Cria). Com 
relação ao volume de publicações sobre o tema, a 
dimensão dos nós corrobora a importância da usp 
e do inpe, que, juntos, representam 52,2% do total 
brasileiro.
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Figura 4.3
rede de colaboração científica em mudanças climáticas, a partir das publicações indexadas 
nas bases sCIe e ssCI – brasil – 1998-2007 (acumulado)

UNICAMP

UFRGS

FUNCEME
UFPR

INMET
USP

UFAL
IPAAM

CTA

IPAMUFMG

IMAZON

INPE

UFV

INPA

UFRAM
UFAC

MPEG

UFCG

UFPA

EMBRAPA

INST GEOL

SENAC-SP

UnB

IBAMA

CRIA

IAC

14 artigos

3 artigos

Fonte: Thomson Reuters (2008). SCIE e SSCI via Web of Science.

nota: Conexões entre organizações estão representadas por traços e a quantidade de contribuições de cada organização é proporcional 
ao raio do círculo respectivo (Tabela anexa 4.34).

O surgimento, em 2008, de programas fortes 
e estruturados de fomento a este tipo de pesquisa 
(rede brasileira de pesquisas sobre Mudanças Cli-
máticas, do MCT, e o programa FApEsp de pes-
quisa em Mudanças Climáticas globais, entre ou-

tros) deverá alterar radicalmente este quadro, não 
somente aumentando o número de artigos de au-
tores brasileiros publicados em revistas indexadas 
na base Web of Science, mas também expandindo as 
colaborações entre instituições nacionais.

Empresas e instituições paulistas

Empresas e instituições de outros estados
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O projeto sucest,1 financiado pela FApEsp no 
âmbito do programa genoma e da rede OnsA,2 
dedicou-se a sequenciar e analisar EsTs (sequên-
cias expressas, na sigla em inglês) de genes da ca-
na-de-açúcar para o estudo funcional do genoma e 
transcriptoma da cana-de-açúcar. no projeto, in-
tegrado por uma rede de cerca de 200 pesquisado-
res de 50 laboratórios, foram identificadas 238 mil 
EsTs, tornadas públicas em 2001, com a divulga-
ção de 37 artigos (editados por ArruDA, 2001) 
e, em 2003, com a publicação das sequências. 

A produção científica brasileira em genômica 
da cana-de-açúcar, que até então era inexpressiva 
ante os desenvolvimentos mundiais, aumentou no-
tadamente após a publicação dos dados do sucest 
em 2001, atingindo a média de 20% das publicações 

mundiais no período 1998-2006 (gráfico 4.27). É 
considerável a contribuição da pesquisa em genô-
mica e melhoramento genético da cana-de-açúcar 
realizada em rede no Estado de são paulo (17 ins-
tituições participantes contribuem para 58% das 
publicações do período), principalmente da uni-
versidade de são paulo, que lidera em número de 
publicações (47 artigos dos 139 publicados pelo 
brasil), seguida pela unicamp (gráfico 4.27). 

A rede de colaboração entre organizações 
atuantes em pesquisa sobre genômica e melhora-
mento genético da cana-de-açúcar é apresentada 
na Figura-box 4.4, em que se destaca a intensi-
dade das cooperações entre usp, unicamp, uFs-
Car, unesp e o Centro de Tecnologia Canavieira 
(CTC). É importante destacar também a impor-

box 4.4: rede de cooperação científica de genômica 
e melhoramento genético da cana-de-açúcar

1. Sugar Cane Expressed Sequence Tag.
2. Organization for Nucleotide Sequencing and Analysis.

Gráfico 4.27
Publicações sobre genômica e melhoramento genético da cana-de-açúcar indexadas nas bases SCIE e SSCI 
– Mundo, Brasil e Estado de São Paulo – 1998-2006

Fonte: Thomson Reuters (2008). SCIE e SSCI via Web of Science.

Nota: 1. Ver Tabela anexa 4.36.
2.  Para detalhes sobre a metodologia, consultar o Anexo Metodológico do capítulo.
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Figura 4.4
rede de colaboração científica em melhoramento genético da cana-de-açúcar, a partir das publicações 
indexadas nas bases sCIe e ssCI – brasil – 1998-2006 (acumulado)

tância da uFrJ e da Embrapa na formação de uma 
rede nacional, devido a sua produção científica ex-
pressiva e à colaboração com instituições paulis-
tas e de outros Estados brasileiros. Como fruto da 
rede de pesquisadores do sucest-Fun, podemos 
mencionar a identificação de genes associados ao 
teor de sacarose e resposta a estresses. recente-
mente, membros do projeto sucest-Fun se uni-

ram a universidades federais associadas ao progra-
ma de Melhoramento da rede interuniversitária 
para o Desenvolvimento do setor sucralcooleiro 
(ridesa) e instituto Agronômico (iAC). O grupo 
de genômica se expandiu e compõe o bioen, que 
conta com pesquisadores de 20 universidades e 
institutos de pesquisa do brasil e 17 do exterior 
(http://bioenfapesp.org). 
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Fonte: Thomson Reuters (2008). SCIE e SSCI via Web of Science.

nota: As colaborações entre organizações estão representadas por linhas. A quantidade de publicações de cada organização, no período 
1998-2006, é proporcional ao raio do círculo respectivo (Tabela anexa 4.35).
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Empresas e instituições de outros estados



IndICAdores de CIênCIA, teCnologIA e InovAção em são pAulo – 20104 – 50

Gráfico 4.28
Colaboração entre universidades, faculdades e institutos de pesquisa nas publicações indexadas nas bases 
SCIE e SSCI – Estado de São Paulo – 2002-2006 (acumulado)

Fonte: Thomson Reuters (2008). SCIE e SSCI via Web of Science.

Nota: Ver Tabela anexa 4.21.
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na colaboração entre as instituições paulistas 
(colaboração intraestadual no período 2002-2006), 
vale ressaltar a atividade colaborativa das universi-
dades e faculdades públicas paulistas entre si. De um 
total de 35594 publicações de universidades públi-
cas, 4105 (11,5%) foram em colaboração entre essas 
universidades. A colaboração intraestadual das uni-
versidades públicas e institutos de pesquisa alcançou 
2033 publicações, o que representou 46,2% do total 
de 4400 publicações dos institutos de pesquisa. Com 
respeito à colaboração entre as universidades públi-

cas e as universidades e faculdades privadas paulistas, 
o total de publicações em coautoria alcançou 1215 
publicações, o que representou 68,6% das 1770 pu-
blicações das instituições privadas. As demais alcan-
çaram valores menos significativos. por exemplo, as 
publicações das universidades e faculdades privadas 
com os institutos de pesquisa representaram 9,2% do 
total das publicações das primeiras e as dos institutos 
de pesquisa com colaboração entre si 5,3% do total 
de publicações desses institutos (gráfico 4.28 e Ta-
bela anexa 4.21).
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Este box demonstra duas redes de pesquisa 
em biologia, genética e molecular ou “Omics”, ter-
mo que resume as linhas de pesquisa em genomics, pro-
teomics e lipidomics. A primeira tem como base relações 
de coautoria de artigos presentes na Web of Science 
(sCiE e ssCi), período 1997 a 2006 (Figura 4.5). 
A segunda (Figura 4.6) mostra relações de citação 
de uma patente por outra(s), permitindo analisar 
os interesses tecnológicos de grupos – empresas ou 
instituições de p&D – de detentores de patentes. 

As relações entre os atores de uma rede po-
dem ser expressas de forma visual ou algébrica, 
por meio de indicadores. na primeira, uma figura 
(como a Figura 4.5, a seguir) permite visualizar 
as forças das relações entre algumas das institui-
ções pelas espessuras diferenciais das linhas que 
as conectam, e o teor colaborativo interno de cada 
instituição por sua área circular.

Os indicadores algébricos de redes científicas 
– tais como a densidade da rede ou a centralidade 

de alguns grupos – (ver definições e modos de cál-
culo no Anexo Metodológico)– permitem enten-
der as forças relacionais entre coautores de uma 
mesma instituição e de diferentes instituições. 

redes de apropriação de tecnologias, como a 
da Figura 4.6, podem ser obtidas a partir de cocita-
ção de patentes por outras, posteriores. As paten-
tes muito citadas formam redes de alto índice de 
interação, demonstrando interesses de mercado e 
a emergência de novas trajetórias tecnológicas. A 
análise da rede de apropriação de biotecnologias 
na forma de patentes (Figura 4.6) mostra que as 
categorias de 1 e 2 vínculos, ou citações, somam 
mais de 92% do total; a frequência acumulada de 
oito citações representa 97% das citações. 

Os índices de citação de patentes são indi-
cadores econômicos de desenvolvimento, típicos 
das economias baseadas em conhecimento, pois 
são uma inferência dos investimentos em p&D 
dos países e das empresas detentoras das patentes 

box 4.5: redes de inovação em “omics” 
– genomics, proteomics e lipodomics 

Figura 4.5
rede de colaboração científica em genômica e afins, a partir das publicações indexadas 
nas bases sCIe e ssCI – brasil – 1997-2006 (acumulado)
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Fonte: Thomson Reuters (2008). SCIE e SSCI via Web of Science.

nota: Ver Tabela anexa 4.29.
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Figura 4.6
rede de patentes em biotecnologias agrícolas concedidas pelo uspto – brasil – 1976-2004
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Fonte: USPTO (2004). Dal Poz (2006).

notas: 1. Foram consideradas patentes pertencentes à classe C12N ou ao grupo C07H-21, segundo a Classificação Internacional de 
Patentes, que pode ser consultada no site <http://pesquisa.inpi.gov.br/ipc/index.php/>.

2. Ver Tabela anexa 4.30.

(hAll.; JAFFE; TrAJTEnbErg, 2005). Os mais 
altos scores de citação nessa área são também de 
alto valor tecnológico para os sistemas de inova-
ção e de valor de mercado. 

As patentes i e ii mais citadas e de maior cen-
tralidade protegem tecnologias essenciais para 
mudar as trajetórias de desenvolvimento de fár-
macos e medicamentos. nenhuma empresa brasi-
leira faz parte dela. 

A patente i, da empresa Diversa Corp. (glaxo-
wellcome), protege a propriedade intelectual de 
processos de alteração simulada de genes e iden-
tificação de expressão gênica que fornecem escala 
para a p&D de novas drogas e medicamentos. 

A patente ii, da universidade de rutgers, pro-
tege biotecnologias dos processos de p&D, como 
ferramentas de controle de expressão gênica e mar-
cadores seletivos de genes capazes de desenvolver 
biotecnologias baseadas em farmacogenômica, ou 
seja, a partir de conhecimentos sobre as funções 
dos genes e das moléculas por eles codificadas.

A abordagem aqui apresentada se mostra, em 
si mesma, inovativa, pois a análise da intensidade 
de citações se traduz na identificação da importân-
cia nas trajetórias de inovação, fazendo das redes 
ferramentas de prospecção tecnológica para a ela-
boração de políticas de CT&i e de desenvolvimen-
to econômico.
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por ser fortemente multidisciplinar, a área de 
biofotônica requer a formação de redes de colabo-
ração. seu atual estágio embrionário no mundo e 
a grande dispersão das suas possíveis aplicações 
contribuem para a formação dessas redes, objeto 
da presente análise.

A Figura 4.7 mostra a rede de coautorias em 
biofotônica gerada pelo software pajek, a partir 

de um conjunto de palavras-chave selecionadas 
(a metodologia está descrita no anexo deste box, 
onde também se encontra a legenda detalhada da 
figura no Quadro 4.1). nessa figura, a área do cír-
culo que representa a instituição é proporcional ao 
número de trabalhos publicados e a espessura da 
linha que conecta as instituições é proporcional ao 
número de coautorias entre as mesmas. 

box 4.6: redes de pesquisa em biofotônica

Figura 4.7
rede de coautorias em biofotônica, por instituições e unidades de coautores – brasil – 1983-2006

Fonte: Thomson Reuters (2008). Web of Science.

notas: 1. A legenda detalhada encontra-se no anexo deste box. Ver Anexo Metodológico do capítulo.

2. Ver Tabela anexa 4.37.
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Mapa 4.1
Rede de coautorias em biofotônica – Brasil – 1983-2006
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A rede é centrada nas grandes escolas de me-
dicina da cidade de são paulo, triangulando com a 
medicina da unicamp e ligeiramente mais afastadas 
da medicina da usp de ribeirão preto. O instituto 
de Química da usp, que inclui a bioquímica, está 
bem próximo do centro. gravitando em torno desse 
centro estão iCbs, institutos de biologia, física, ma-
temática (por causa da bioinformática em genômica 
e proteômica), luz síncrotron e hospitais.

A distância entre as instituições não é geográ-
fica, mas determinada pela proximidade “intelec-
tual” entre as mesmas, refletida nas coautorias. 
no entanto, percebe-se, a partir da figura, que 
existe uma forte correlação entre a distância “in-

telectual” e a geográfica. O núcleo de são paulo, 
com centro nas grandes escolas de medicina (1, 2, 
3, 4, 21, 22 e 37), está bem separado do núcleo do 
rio de Janeiro (5, 7, 8 e 19). A escola de medicina 
da uFrJ está bastante diminuída pela transferên-
cia de grande parte de suas pesquisas para o iCb, 
que concentra, inclusive, a carga didática do básico 
do curso de medicina. Esse fato também acontece, 
parcialmente, com a medicina da usp em são pau-
lo, que transferiu parte da pesquisa para o iCb (9). 
Já a unifesp está totalmente concentrada na escola 
de medicina. As instituições de Minas gerais (11, 
12, 18, 27, 43) estão mais próximas do núcleo do 
rio de Janeiro do que do núcleo de são paulo.

Fonte: Thomson Reuters (2008). Web of Science.

notas: 1. As coautorias com o exterior foram desconsideradas.

2. Ver Tabela anexa 4.37.
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6. Citações de publicações 
científicas de países selecionados

o uso de indicadores baseados na citação tem re-
cebido grande atenção por parte dos órgãos in-
ternacionais e nacionais de fomento à pesquisa 

e à formação de pesquisadores, como parte da avaliação 
da relevância ou impacto das publicações (nsb, 2006; 
EurOpEAn COMMissiOn, 2003; CApEs, 2007b; 
MugnAini, 2006; zAnOTTO, 2006). Os indicadores 
baseados em citação procuram refletir o impacto, a in-
fluência e/ou a visibilidade dos artigos citados junto 
à comunidade científica, considerando que as citações 
ocorrem quando há utilidade da publicação para os pes-
quisadores que a citaram. no entanto, o emprego de 
indicadores dessa natureza deve ser criterioso, tendo 
em vista as fragilidades e limitações na sua construção 
e em seu uso. A citação, embora possa ser considerada 
parcialmente associada à qualidade, deve ser entendida 
como um parâmetro complexo que não é equivalente 
ou inequivocamente correlacionado à qualidade cientí-
fica, como exemplificado no item 4 do Anexo Metodo-
lógico (lEYDEsDOrFF, 2008). Deve-se ressaltar que 
existem poucas bases de dados disponíveis que per-
mitem elaborar indicadores baseados em citações em 
escala mundial. 

As publicações do brasil, no período 2002-2006, 
receberam 214431 citações, o que correspondeu a 
1,1% do número total mundial de 19494964 citações, 
segundo dados do Essential Science Indicators.14 Do pe-
ríodo 1998-2002 para o período 2002-2006, nas cita-
ções para as publicações mundiais houve crescimento 

de 26,7%, enquanto o crescimento para as brasileiras 
foi bem maior, de 79,6% (gráfico 4.29 e Tabela anexa 
4.22). A média de citações por publicação mundial pas-
sou de 3,9 para 4,4, um crescimento de 11,5%, sendo 
que a média brasileira subiu de 2,2 para 2,8, ainda bem 
menor que a média mundial, mas com crescimento 
de 23,8%, mais que o dobro do crescimento mundial 
(gráfico 4.30).

no ranking das citações recebidas pelas publicações 
dos principais países no período 2002-2006, conforme 
mostrado no gráfico 4.31, verifica-se que os países dos 
autores das publicações mais citadas (Estados unidos, 
Alemanha, inglaterra, Japão, França) também são os de 
maior produção científica. O brasil encontra-se na 23ª 
posição em citações. na produção científica é o 17º. 
Esse é um dos resultados da maior concentração das 
citações nas publicações de países de maior proemi-
nência na publicação científica.

pode-se verificar no gráfico 4.32 que existe uma 
correlação entre o número de citações e o número de 
publicações dos principais países. Os países que se en-
contram abaixo da linha de correlação possuem uma 
taxa de citação por publicação inferior à taxa média dos 
países estudados, sendo o caso, por exemplo, do Japão, 
China, brasil – este muito próximo à média – e outros. 
Enquanto isso, os que se encontram acima da linha de 
correlação possuem uma taxa de citação/publicação 
superior à média (casos da inglaterra, países escandi-
navos, México, Chile e outros). 

O número de citações para anos específicos en-
tre 1990 e 2003 é apresentado no gráfico 4.33, para 
países selecionados, conforme dados disponíveis nos 
estudos da national science Foundation (nsb, 2002, 
2004, 2006). Os Estados unidos, principal partici-

O Mapa 4.1 permite observar o posicionamen-
to geográfico com mais clareza. nota-se que a re-
gião amazônica é a grande ausência na rede da bio-
fotônica brasileira. Considerando a biodiversidade 
dessa região, essa lacuna deveria ser corrigida por 
meio de incentivos para projetos de pesquisa em 
colaborações com o centro da rede. A competência 
na área de biofotônica está fortemente concentra-
da no Estado de são paulo.

O Estado de são paulo, destacado em zoom 
no Mapa 4.1, possui muitas conexões com outros 
estados brasileiros e no seu interior. suas institui-

ções conectam os polos de são paulo, Campinas, 
ribeirão preto, são Carlos e são José dos Campos. 
As figuras e o exame dos dados mostram que exis-
te uma rede multidisciplinar envolvendo as áreas 
de medicina, biologia, física, química, engenharias 
e instituições privadas, como os hospitais AC Ca-
margo e Einstein e o laboratório Fleury, demons-
trando uma conexão natural e forte entre os seto-
res acadêmico produtivo. Essa rede que se formou 
naturalmente tem enorme potencial para gerar ino-
vações importantes, se conectada mais fortemente 
por meio da ação de forças direcionadoras. 

14. para detalhes, ver item 2 do Anexo Metodológico
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pante na produção científica mundial indexada, são 
também o país com maior participação nas citações 
recebidas, mas há uma queda sistemática dessa par-
ticipação americana, o que pode refletir uma redução 
relativa da influência da ciên cia deste país sobre a 
dos outros países, em parte devido ao aumento dos 

investimentos dos outros países, em um primeiro mo-
mento da união Europeia, e agora principalmente de 
países asiáticos como China, Coreia do sul, Taiwan e 
Cingapura (shElTOn, 2008). houve um decréscimo 
para os Estados unidos de 1990 para 2003, de 52,1% 
para 42,4%, e a mesma tendência de queda ocorreu 

Gráfico 4.29
Citações de publicações mundiais e brasileiras quantificadas no Essential Science Indicators e taxas de 
crescimento (1) – Mundo e Brasil – 1998-2006

Fonte: Thomson Reuters (2008). Essential Science Indicators.

Nota: Ver Tabela anexa 4.22.
(1) Taxas de crescimento das citações de 2002-2006 em relação às de 1998-2002.
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Gráfico 4.30
Média de citações recebidas por publicações mundiais e brasileiras quantificadas no Essential Science 
Indicators e taxas de crescimento (1) – Mundo e Brasil – 1998-2006

Fonte: Thomson Reuters (2008). Essential Science Indicators.

Nota: Ver Tabela anexa 4.22.
(1) Taxas de crescimento das citações de 2002-2006 em relação às de 1998-2002.
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com o segundo território com maior número de cita-
ções, reino unido: de 8,5% para 8,1%, com oscilações 
no intervalo. Enquanto isso, Japão, França e Alemanha 
tiveram citação crescente de 1990 a 2003, atingindo em 
2003, respectivamente, as participações mundiais de 
7,3%, 7% e 4,7%. A China, que ascendeu apenas recen-
temente (em 2003) ao grupo de países com produção 
científica superior a 5%, além do rápido crescimento 
da produção, também teve crescimento das citações 
recebidas neste período, partindo da participação de 
0,2% das citações mundiais em 1990 para atingir 1,5% 
em 2003. no entanto, não alcançou os mesmos níveis 
de participação dos países que já estão nesse patamar 

Gráfico 4.31
Ranking de citações quantificadas no Essential Science Indicators – Países selecionados – 2002-2006 
(acumulado)

Fonte: Thomson Reuters (2008). Essential Science Indicators.

Nota: 1.  Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte são tratados como localidades independentes, sendo impossível agrupar com 
precisão as publicações do Reino Unido.
2. Os dados são referentes às citações recebidas no período 1998-2008 pelas publicações do período 2002-2006.
3. Ver Tabela anexa 4.23.
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superior de produção (acima de 5% da produção mun-
dial) (gráfico 4.33a e Tabela anexa 4.24). 

Do grupo de países com produção científica entre 
2% e 5% da produção mundial incluídos no estudo, as 
publicações do Canadá apresentaram elevado patamar 
de citações desde 1990 até 2003, mas estas foram de-
crescentes (de 4,2% a 3,7% das citações mundiais, ver 
gráfico 4.33b). As publicações da Espanha, Austrália e 
Índia tiveram citações crescentes, o mesmo ocorrendo 
para as da Coreia do sul, que em 1990 recebeu cita-
ções para suas publicações bem inferiores às do brasil 
(0,06% contra 0,16%), mas em 2003 alcançou o valor 
0,94%, quase o dobro do alcançado pelo brasil, que foi 
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Gráfico 4.32
Publicações versus citações quantificadas no Essential Science Indicators – Países selecionados – 2002-2006 
(acumulado)
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Fonte: Thomson Reuters (2008). Essential Science Indicators.

Nota: 1.  Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte são tratados como localidades independentes, sendo impossível agrupar com 
precisão as publicações do Reino Unido.
2. Os dados são referentes às citações recebidas no período 1998-2008 pelas publicações do período 2002-2006.
3. Ver Tabelas anexas 4.2 e 4.23.
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0,55% (gráficos 4.33b e 4.33c). O ritmo de ascensão 
das citações do brasil, apesar de inferior ao de países 
como a China e Coreia do sul, também foi muito ex-
pressivo, acompanhando o crescimento da produção 
científica brasileira. O brasil se destaca em relação 
aos outros países latino-americanos selecionados para 
o estudo, cujas citações recebidas em 2003 atingiram 
0,24% (México e Argentina) e 0,11% (Chile). um ele-
mento importante para os resultados brasileiros foi o 
emprego do fator de impacto como um dos compo-
nentes de avaliação das publicações em periódicos dos 
programas de pós-graduação brasileiros no sistema de 
avaliação Qualis (CApEs, 2007b). É importante tam-
bém ressaltar a influência da criação da base de dados 
brasileira sciElO em 1996, cujo propósito é promover 
a visibilidade e a credibilidade das publicações científi-
cas da América latina e Caribe, o que foi evidenciado 

nas revistas brasileiras indexadas nas bases que per-
tenciam ao antigo isi, hoje da Thomson reuters (ME-
nEghini; MugnAini; pACKEr, 2006; AlOnsO; 
FErnánDEz-JuriCiC, 2002; MEnEghini, 2002). 

Em termos de áreas do conhecimento, além de 
boa parte das áreas brasileiras ter participação expres-
siva na citação recebida mundialmente no período 
2002-2006, quando se compara esse período com o de 
1998-2002, a maioria das citações também teve cres-
cimento superior ao mundial para a mesma área, com 
destaque para Física, biologia e botânica, e Ciências 
agrárias. vale também mencionar que a área de Físi-
ca no brasil alcançou o valor de 3,4 citações por pu-
blicação no período 2002-2006, número próximo ao 
mundial, de 3,9. Engenharia alcançou 1,7 citação por 
publicação, tanto no brasil como no mundo (gráfico 
4.34 e Tabela anexa 4.22).
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Gráfico 4.33
Contribuição de países selecionados para as citações mundiais das publicações indexadas nas bases SCIE 
e SSCI – 1990-2003

Fonte: NSB (2002, 2004, 2006).

Nota: Ver Tabela anexa 4.24.
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Gráfico 4.34
Contribuição brasileira (1) para as citações mundiais quantificadas no Essential Science Indicators, por área 
do conhecimento – Brasil – 1998-2006
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Fonte: Thomson Reuters (2008). Essential Science Indicators.

Nota: Ver Tabela anexa 4.22.
(1) A contribuição refere-se às citações de publicações brasileiras em uma determinada área do conhecimento em relação ao total mundial de 
citações a publicações dessa mesma área.
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7. uso de bases de dados 
adicionais na análise 

da produção científica

As principais bases de dados empregadas neste es-
tudo foram a sCiE e a ssCi, que fazem parte das 

bases de dados da Thomson reuters (antigo isi) e es-
tão disponíveis na Web of Science. Apesar de essas bases 
serem mundialmente empregadas para a macroanálise 
da produção científica, algumas características da pro-
dução científica brasileira e paulista são contempladas 
somente em outras bases de dados, tendo em vista as 
limitações e fragilidades quando se constroem e se 
analisam indicadores de países com baixa participação 
quantitativa na produção científica mundial.

para estudo comparativo com as bases multidis-
ciplinares sCiE e ssCi, que apresentaram no período 
2002-2006 a contribuição brasileira para a publicação 
mundial de 1,7%, e paulista de 0,9%, foram estuda-
das outras bases internacionais: a base multidiscipli-
nar scopus, que apresentou as contribuições de 1,4% e 
0,8%, respectivamente do brasil e de são paulo; além 
das bases especializadas Biological Abstracts, com 2% 
e 0,8%, Compendex, com 1,5% e 0,6%, inspec, com 
1,2% e 0,5%, psycinFO, com 1,1% e 0,5%, pubMed, 
com 1,8% e 1,0%, e Sociological Abstracts, com 1,9% e 
0,3% (gráfico 4.35a e Tabela anexa 4.25). Observam-  
-se, na base multidisciplinar sciElO, percentuais de 
contribuição e de proporção entre brasil e são paulo 
bastante próximos aos das bases sCiE e ssCi, havendo 
certa proximidade no caso de outras bases, especializa-
das em ciências da saúde e ciências exatas e tecnologia, 
com a maior diferença no caso da base Sociological Abs-
tracts, cuja participação paulista é proporcionalmente 
bem inferior à brasileira, quando comparada com os 
outros casos. Os resultados refletem variações do con-
teúdo das bases e possíveis diferenças associadas à 
contribuição brasileira e paulista em diferentes áreas 
do conhecimento mais representadas em cada base de 
dados estudada. Em termos de crescimento percentu-
al das publicações brasileiras e paulistas indexadas em 
bases de dados especializadas, destacam-se os cresci-
mentos na pubMed e na psycinFO, e o decréscimo na 
base Sociological Abstracts (gráfico 4.35b). A tendência 
de crescimento da produção científica brasileira é tam-
bém retratada em estudos anteriores (lETA; Cruz, 
2003; FApEsp, 2005).

Com respeito às bases multidisciplinares interna-
cionais, na base scopus houve maior crescimento das 
produções brasileira e paulista indexadas do que nas 
bases sCiE e ssCi (gráfico 4.35b e Tabela anexa 4.25). 
isso reflete possíveis diferenças nas maturidades, polí-

ticas e critérios de aceitação de novos periódicos e sua 
permanência nessas bases de dados. por um lado, pode 
haver o favorecimento da concentração das publicações 
da mainstream mundial de publicações, ou, por outro 
lado, a maior inserção de publicações dos países com 
menor contribuição mundial. Com a recente criação da 
base scopus (em 2004), há, no momento, uma nova 
componente importante na construção de indicadores, 
dada a possibilidade de comparação e competição entre 
as bases, diferentemente da situação hegemônica das 
bases da Thomson reuters, o que pode induzir mu-
danças nas estratégias de composição do conteúdo das 
bases, podendo, pelo menos em parte, dificultar as aná-
lises com base em comparações históricas. 

Com respeito ao emprego de bases especializadas, 
é pertinente e recomendável seu emprego em estudos 
da produção científica, mas há restrições muito gran-
des para a análise de indicadores baseados em cola-
boração científica e em citação (ver item 3 do Anexo 
Metodológico). A presença de grande massa de dados 
nas diferentes bases, apesar dos vieses que podem exis-
tir, confere representatividade para estudos bibliomé-
tricos (OKubO, 1997). Em estudo anterior realizado 
pela FApEsp (2005), e em conformidade com o de 
Okubo (1997), verificou-se a similaridade de tendên-
cias e a alta correlação em crescimentos e proporcio-
nalidades de produção científica, quando se empregam 
uma base multidisciplinar e uma especializada, para a 
macroanálise focalizada na respectiva área do conheci-
mento representada na base multidisciplinar. Apesar 
das alternativas, é preciso muita prudência, pois não 
há garantia de representatividade ou de convergência 
das bases em aspectos específicos. Os conteúdos e os 
critérios de entrada são distintos e as bases multidisci-
plinares são intencionalmente menos abrangentes nas 
áreas e disciplinas especializadas, podendo haver resul-
tados diferentes e divergentes, sem haver como obje-
tivamente distinguir qual indica mais acuradamente a 
realidade do aspecto científico estudado. Em meso e 
microanálises quantitativas, e em aspectos adicionais 
qualitativos, as bases multidisciplinares podem não ter 
a sensibilidade suficiente para o aprofundamento dese-
jado, particularmente no caso de um país como o brasil, 
com pequena participação nas bases mundiais e grande 
diversidade de estágios de desenvolvimento científico 
nas diferentes áreas do conhecimento, regiões do país e 
instituições. portanto, em estudos de produção cientí-
fica, sempre que possível, é desejável a combinação do 
emprego de base multidisciplinar e a complementação 
com bases de dados especializadas.

Com relação à utilização das bases especializadas 
em estudos de colaboração, enquanto as bases multi-
disciplinares apresentam a afiliação de todos os coau-
tores, nas bases especializadas é identificada a afiliação 
apenas do primeiro autor. Com a existência de apenas 
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Gráfico 4.35
Contribuição brasileira e paulista para as publicações indexadas em bases de dados selecionadas e taxa 
de crescimento – Brasil e Estado de São Paulo – 2002-2006 (acumulado)
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Fonte: Thomson Reuters (2008). SCIE e SSCI via Web of Science; Scopus (2008); Biological Abstracts (2008), Inspec e PsyINFO via WebSpirs; 
Compendex via Ei Engineering Village (2008); Sociological Abstracts (2008).

Nota: 1. Para as bases de dados SCIE, SSCI e Scopus foram considerados apenas os seguintes tipos de publicação: article, letter, note e review. 
Para as demais bases de dados foram considerados todos os tipos de publicação. 
2.  Para as bases Biological Abstracts, Compendex, Inspec, PsyINFO, Medline/PubMed e Sociological Abstracts foram consideradas publicações do 
Estado de São Paulo aquelas em cujo campo “Afiliação do Autor” constava: a) a expressão “sao paulo”; b) a sigla SP; c) o nome ou sigla de uma 
universidade pública do estado ou de um instituto de pesquisa público do estado ou o nome de uma das 10 cidades com maior nº de publicações 
do estado: São Paulo, Campinas, São Carlos, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Araraquara, Piracicaba, Botucatu, Jaboticabal ou Rio Claro.
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uma afiliação (do primeiro autor) de cada publicação, 
não é possível analisar a colaboração científica baseada 
na coautoria em publicações a partir das bases especia-
lizadas. Além disso, apenas parcela das publicações de 
um país ou instituição indexadas na base especializa-
da pode ser recuperada ou identificada pelo critério de 
afiliação. O tratamento dos dados para viabilizar esse 
tipo de análise, na maioria dos casos, é complexo, mo-
roso, suscetível a erros e, em muitos casos, a um custo 
proibitivo por requerer trabalho especializado. nesse 
sentido, as bases especializadas podem não apresentar 
as condições e a representatividade desejadas, mesmo 
para meso e microanálises, servindo como fonte com-
plementar de dados da base multidisciplinar e para as-
pectos específicos.

Com relação a indicadores de citação, as bases es-
pecializadas também não podem ser empregadas, por 
não conterem a indexação das citações das publicações, 
o que ocorre apenas nas bases multidisciplinares. se 
o objetivo é estudar as questões ligadas ao impacto, 
relevância e visibilidade da produção cientifica, é im-
prescindível o emprego das bases multidisciplinares, 
lembrando, porém, que a citação se circunscreve ao 
conteúdo do próprio sistema de bases de mesma pro-
priedade, sem abranger citação de outras origens exter-
nas ao sistema específico. Quando se deseja ir além da 
análise de produção científica, incorporando indicado-
res de colaboração e de citação, é imperativo o empre-
go de bases de dados multidisciplinares internacionais 
(da Thomson reuters – sCiE, ssCi, A&hCi, e/ou da 
Elsevier - scopus) ou nacionais, como é o caso da base 
brasileira sciElO. 

A base de dados sciElO brasil, que contribui para a 
visibilidade da ciência brasileira por conter a indexação 
por citação ocorrida na própria base, permite também 
analisar a colaboração por país, não sendo possível, po-
rém, a desagregação por Estado brasileiro, mas sendo 
possível a desagregação por instituição. no período 
2002-2006, a base sciElO brasil teve 60 204 publica-
ções, o que refletiu o crescimento de 78,9% entre o iní-
cio e o final do período. A contribuição brasileira no pe-
ríodo 1998-2002 foi de 77,3% e a paulista foi de 32,5%, 
com crescimento brasileiro bem superior ao paulista, 
atingindo contribuições, respectivamente, de 73,6% e 
26,2%, no período 2002-2006, conforme a Tabela ane-
xa 4.25. nesse mesmo período, a partir das publicações 
indexadas na base sciElO brasil, a colaboração brasi-
leira com países selecionados foi mais expressiva com 

os Estados unidos, reino unido, Alemanha, França, 
Canadá, Espanha, Argentina e Chile, conforme gráfico 
4.36 e Tabela anexa 4.26. As colaborações com países 
como o Japão, China, Índia, Austrália, Coreia do sul e 
México foram pequenas. As colaborações tiveram cres-
cimento bastante significativo na maioria dos casos.

vale mencionar que, apesar da utilidade da base 
sciElO na construção de indicadores de produção 
científica de colaboração e citação e de sua importante 
contribuição para o aumento da visibilidade da publi-
cação nacional, as bases de dados multidisciplinares in-
ternacionais também devem ser empregadas na análise 
de indicadores bibliométricos nacionais.

Além das bases multidisciplinares internacionais 
sCiE e ssCi, mais antigas, foi criada recentemente a 
base scopus, que é uma alternativa ou uma comple-
mentação importante para estudos de indicadores de 
citação e estudos relacionados à produção científica e 
colaboração. A partir dos dados dessa base, há indica-
dores disponibilizados no site sCimago que permitem 
quantificar, por exemplo, a relação entre as publicações 
e as citações no período 2002-2006, por países selecio-
nados, conforme o gráfico 4.37 e a Tabela anexa 4.27. 
A curva de correlação existente pode ser considerada a 
taxa de citação por publicação e possui características 
muito similares às do gráfico 4.30, construído a par-
tir dos dados do Essential Science Indicators, extraídos da 
sCiE e ssCi. O procedimento de construção do gráfico 
4.37 também é similar ao do gráfico 4.32. no caso do 
gráfico 4.37, por exemplo, os Estados unidos se en-
contram ligeiramente acima, quando no gráfico 4.32 
se encontram sobre a curva. Japão encontra-se abaixo 
e a China muito abaixo da curva, como observado tam-
bém no gráfico 4.32. O brasil encontra-se ligeiramente 
acima da curva, diferentemente do resultado anterior, 
quando se encontrava ligeiramente abaixo.

Outro importante indicador baseado em citação, 
o índice h,15 pode ser obtido de maneira agregada, por 
exemplo, por país, instituição ou pesquisador, a partir 
do mesmo site sCimago que se baseia na base scopus. 
no gráfico 4.38 e na Tabela anexa 4.28, verifica-se que, 
no período 2002-2006, os países com maior índice h 
estão entre os de maior proeminência na produção 
científica (Estados unidos, reino unido, Alemanha, 
Japão, França) seguidos de outros países como Cana-
dá, suíça, itália, holanda, suécia e outros. O brasil se 
encontra na 24ª posição, à frente de países como Índia, 
irlanda, outros países latino-americanos etc. 

15. O índice h é definido como o número de artigos que um pesquisador tenha publicado com um total de citações igual ou superior a h. Assim, um autor com 
índice h igual a 15 já publicou 15 trabalhos que tiveram pelo menos 15 citações.
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Gráfico 4.36
Publicações brasileiras em colaboração internacional indexadas na base SciELO, por países selecionados – 
1998-2006
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Fonte: SciELO (2008). 

Nota: Ver Tabela anexa 4.26.
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8. Considerações finais

A partir da análise da produção científica realizada 
neste estudo para o período 2002-2006, com le-
vantamentos e análises retroativas quando per-

tinentes e empregando-se indicadores bibliométricos e 
procedimentos utilizados mundialmente, verificou-se 
uma evolução expressiva da produção e das citações re-
cebidas pela produção brasileira e paulista no período.

houve um crescimento significativo do número 
de publicações do brasil indexadas nas bases sCiE e 

ssCi. A contribuição do país para a produção mundial 
indexada passou de 1,6% em 2002 para 1,9% em 2006, 
atingindo, neste último ano, 18915 publicações. um 
dos fatores mais importantes para esse crescimento é 
o amadurecimento e o incremento dos programas de 
pós-graduação e do número de pós-graduandos e for-
mados no país. A região sudeste foi a que mais con-
tribuiu para a produção científica nacional, o que está 
associado à maior presença de instituições de ensino 
superior e pesquisa, à maior disponibilidade de recur-
sos humanos e financeiros e à infraestrutura instalada. 
no entanto, todas as outras regiões do país tiveram 
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Gráfico 4.37
Publicações versus citações quantificadas no site SCImago – Países selecionados – 2002-2006 (acumulado) 
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Fonte: Scopus, quantificação SCImago (2008).

Nota: Ver Tabela anexa 4.27.
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maior crescimento, o que pode ser um reflexo de po-
líticas federais e locais16 voltadas para a descentraliza-
ção das capacidades nacionais em Ciência, Tecnologia 
e inovação.

A publicação científica do Estado de são paulo 
cresceu de 6764, em 2002, para 9564, em 2006, e a 
sua contribuição para a produção brasileira passou de 
49,9% no período 1998-2002 para 51,0% no período 
2002-2006. Esse fato deve-se principalmente à impor-
tância da produção científica de universidades públicas 
e institutos de pesquisa estaduais e federais presentes 
no estado e aos recursos humanos envolvidos nos pro-
gramas de pós-graduação (ver Capítulo 3 desta publi-
cação). A distribuição das publicações científicas do 
estado entre capital e interior mostrou-se equilibrada e 
estável no período, com contribuição ligeiramente su-
perior do interior – 54,7%, versus 51,8% da capital. A 
presença de três cidades do interior do estado – Cam-
pinas, são Carlos e ribeirão preto –, além da capital, 

entre as dez cidades brasileiras com maior número de 
publicações fortalece a importância do interior paulista 
como gerador de desenvolvimento científico. A razão 
para o destaque do interior paulista é a distribuição de 
unidades das universidades e institutos de pesquisa 
públicos em várias cidades do estado.

A colaboração científica internacional brasileira no 
período cresceu 30,4% quanto ao número de publicações 
em coautoria, mas contribuiu de maneira decrescente 
para o total da publicação brasileira, de 33,1% em 2002 
para 30,0% em 2006. Essa tendência de queda relativa 
já fora presenciada em estudos apoiados pela FApEsp 
(2002, 2005). por outro lado, a colaboração interesta-
dual brasileira cresceu 79,4% no período, bem acima do 
crescimento da produção científica brasileira, de 43,5%. 
O amadurecimento da pós-graduação no brasil, a redu-
ção de bolsas no exterior e o estímulo à descentralização 
da pesquisa nacional que ocorre também por via da cola-
boração provavelmente são motivadores dessas tendên-

16. Algumas instituições de Estados com pouca tradição científica apresentaram resultados muito expressivos, em virtude da formação de pesquisadores nas gran-
des universidades brasileiras (de sp e rJ, basicamente), que vão trabalhar em outros Estados, bem como de políticas estaduais de CT&i deliberadas (como a criação 
das Fundações de Amparo à pesquisa (FAps) em diversos Estados). O MCT também tem atuado no sentido de fortalecer a infraestrutura de CTi nas regiões.
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Gráfico 4.38
Índice H quantificado no site SCImago – Países selecionados – 1996-2006 (acumulado) 

Fonte: Scopus, quantificação SCImago (2008).

Nota: 1. O índice H é definido como o número de artigos que um pesquisador tenha publicado com um total de citações igual ou superior 
a H. Neste gráfico, com dados provenientes da base Scopus, o Índice H é referente ao período 1996-2006.
2. Foram coletados dados dos 35 primeiros colocados no ranking de índice H, garantindo assim a inclusão no ranking de todos os 15 países 
selecionados. Os outros países são, portanto, os demais 20 países não selecionados, dentro desse ranking dos 35 primeiros.
3. Ver Tabela anexa 4.28.
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cias em relação à colaboração nacional. são paulo teve 
perfil de colaboração internacional semelhante ao perfil 
brasileiro, de crescimento absoluto, mas com decrésci-
mo na contribuição em coautorias de publicações para 
a produção científica. Os principais parceiros de brasil 
e são paulo foram essencialmente os mesmos: Estados 
unidos, França, reino unido, Alemanha, Espanha, 
Canadá e Argentina. porém, para são paulo, destaca-
se o grande crescimento da colaboração com Coreia do 
sul (313,3%), Índia (184,8%), México (126,8%), Chi-
na (107,0%), Argentina (82,8%) e Austrália (77,6%), 
havendo acordos brasileiros de cooperação técnico-  
-científica com todos esses países, que provavelmente 
dinamizam a colaboração. 

Em são paulo, as universidades estaduais (usp, 
unicamp e unesp) e federais (unifesp e uFsCar), 
além de terem participação significativa na colabora-
ção científica internacional e nacional, cumpriram um 
papel importante na colaboração com outras institui-
ções no estado. Deve-se destacar a colaboração entre 
as universidades públicas e os institutos de pesquisa, 
que atingiu 46,2% do total de publicações dos institu-
tos, e a colaboração entre as universidades públicas e 
as universidades privadas, que representou 68,6% da 
produção destas últimas. As instituições paulistas têm 
uma colaboração intensa entre si e em menor grau com 
instituições de outros estados, talvez justificável pela 
maior concentração de competências do estado, even-
tual facilidade geográfica e econômica, embora haja 
também a colaboração com todos os estados brasileiros 
em diferentes intensidades.

A ampliação da colaboração na atividade de pes-
quisa é importante para o desenvolvimento científico 
e tecnológico, dado o aumento da complexidade e da 
necessária multidisciplinaridade para o enfrentamento 
dos desafios da investigação científica. Os programas de 
apoio à pesquisa podem exercer um papel fundamen-
tal para o estímulo da formação de redes de colabora-
ção, de forma a serem alcançados resultados científicos 
e tecnológicos mais expressivos e ao mesmo tempo 
propiciarem maior visibilidade e reconhecimento da 
ciência nacional. O estudo das redes de pesquisa em 
nanotecnologia, Mudanças climáticas, genômica da 
cana-de-açúcar, ”Omics” e biofotônica permite a iden-
tificação de dados importantes para o planejamento de 
políticas científicas: o papel de destaque exercido pelas 
instituições localizadas no Estado de são paulo na es-
truturação das redes (ver, por exemplo, as redes de Mu-
danças climáticas – box 4.3); a importância decisiva que 
os projetos e programas de apoio à pesquisa podem ter 
na formação das redes de pesquisa (ver, por exemplo, a 
rede genômica da cana-de-açúcar – box 4.4); o cresci-
mento do número de publicações associado à formação 
das redes (ver, por exemplo, as redes de nanotecno-

logia e genômica da cana-de-açúcar); a formação de 
numerosas e intensas relações de colaboração científica 
(ver, por exemplo, a rede ”Omics” – box 4.5); e a incor-
poração de instituições privadas às redes de pesquisa, 
fundamental para o aproveitamento dos conhecimentos 
gerados pelo setor produtivo e que precisa ser inten-
sificada (ver, por exemplo, as redes nanotecnologia e 
biofotônica – boxes 4.2 e 4.6, respectivamente).

Apesar das limitações de procedimentos e de in-
terpretação que geram restrições por parte de uma 
parcela da comunidade científica, a análise de cita-
ções é um procedimento cuja validade tem aceitação 
internacional crescente. novos instrumentos estão 
sendo derivados e disponibilizados para a comunida-
de, com utilidade para a caracterização do reconheci-
mento e da visibilidade da produção científica, bem 
como para a identificação de temas e trabalhos de 
fronteira científica. 

Embora o número de citações recebidas pela pro-
dução brasileira indexada nas bases sCiE e ssCi seja 
relativamente pequeno, houve um grande crescimento 
entre 1990 e 2003, passando de 0,16% para 0,55% do 
total das citações mundiais nesses anos. Em parte, o 
crescimento da citação se deve ao próprio crescimen-
to da produção científica brasileira indexada nas bases 
sCiE e ssCi. vale também mencionar o papel da base 
nacional sciElO no aumento da visibilidade e reconhe-
cimento das publicações em periódicos brasileiros. A 
sua concepção de ampla disseminação internacional 
em meio eletrônico promove o aumento das citações 
recebidas pelos periódicos nela indexados, o que já foi 
verificado e que tenderá a aumentar com o crescimento 
da base de dados. 

Deve-se ressaltar que há limitações e fragilidades 
nas fontes de informação usadas para a análise da ciên-
cia nacional, como a pequena participação da publica-
ção brasileira na sCiE e na ssCi. no presente trabalho 
foi feito um estudo exploratório com diversas bases de 
dados, que verificou ser viável seu uso para a criação 
de indicadores adicionais. Também é recomendável o 
aprimoramento de bases de dados nacionais visando 
não só a disseminação do conhecimento, mas também 
o seu uso na construção de indicadores. Existem ini-
ciativas brasileiras importantes que precisam ser forta-
lecidas, tais como: a base sciElO, a plataforma lattes, 
do Cnpq, a base de Dados de Teses e Dissertações, do 
ibiCT, e outras similares.

por fim, é recomendável a continuidade sistemá-
tica de esforços para o aperfeiçoamento de bases de 
dados e de técnicas para elaboração e análise de indi-
cadores bibliométricos voltados para as necessidades 
brasileiras da formulação de políticas e para a melhoria 
do próprio conhecimento da sociedade sobre a ciên cia 
nacional.
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