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Estudo analisa 

papers de autores  

de 2 mil cidades 

do mundo e 

coloca São Paulo 

entre as 20 com 

maior produção
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A metrópole 
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U
m estudo publicado em agos-
to no Journal of Informetrics 
identificou um deslocamento 
do volume da produção cientí-

fica de países desenvolvidos para nações 
emergentes, ao analisar artigos produ-
zidos em 2.194 cidades do mundo nas 
últimas três décadas. De acordo com o 
trabalho, a mudança mostra que países 
como China, Índia, Irã e Brasil passaram 
a ocupar posições de destaque na ciência 
global em termos quantitativos. 

No período de 1986 a 1995 predomi-
navam municípios dos Estados Unidos e 
da Europa entre as 15 metrópoles cujos 
pesquisadores mais publicaram papers 
no mundo. Já entre 2006 e 2015, o grupo 
das cidades com maior produção científi-
ca ficou mais diversificado: Beijing, Seul, 
Teerã e São Paulo também passaram a 
figurar no topo desse ranking. “Tudo 
leva a crer que não é um fenômeno tem-
porário, mas uma tendência consisten-
te”, afirma o autor da pesquisa, György 
Csomós, professor do Departamento de 
Engenharia da Universidade de Debre-
cen, na Hungria. “O impacto da pesqui-
sa nesses novos centros ainda é inferior 
ao de cidades nos Estados Unidos e na 
Europa, mas o nosso estudo não avaliou 
citações”, pondera.

O estudo selecionou localidades onde 
foram produzidos pelo menos mil arti-
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gos indexados na base de dados Scopus, 
da Elsevier, entre 1986 e 2015. György 
Csomós observou que Tóquio, no Japão, 
foi a cidade mais produtiva de 1986 a 
2005, com 366.405 artigos publicados. 
A partir de 2006, a capital chinesa assu-
miu a liderança – em quase uma década, 
pesquisadores de Beijing publicaram 
664.414 artigos (ver quadro na página 
43). “A crescente importância de Beijing 
tem sido objeto de estudos nos últimos 
anos. O caso chinês é acompanhado por 
outras metrópoles emergentes”, explica 
o pesquisador húngaro. Para ele, isso é 
um sinal de que a produção de ciência 
está se espalhando para novos polos. 

Um outro estudo, esse publicado em 
julho por pesquisadores da França e da 
Alemanha na revista Scientometrics, ana-
lisou a partir de publicações indexadas 
na base Web of Science o número abso-
luto de citações recebidas segundo as 
cidades onde os autores de papers tra-
balhavam. Dos 30 municípios com maior 
número de citações em 2007, apenas Bei-
jing, Xangai e Seul são de países emer-
gentes. Os demais estão nos Estados Uni-
dos, Japão, Austrália, Canadá e em paí-
ses da Europa. Não há nenhuma cidade 
latino-americana entre as 30 maiores.

Entre os 60 municípios brasileiros que 
foram avaliados por Csomós, São Paulo 
é o único que aparece entre os 100 com 

Beijing, na China, 
ocupa a primeira 

posição em ranking de 
produção científica
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O deslocamento 
da produção
Cidades que mais produziram 
artigos na base Scopus 
em dois momentos: de 1986  
a 1995 e de 2006 a 2015

  1986 – 1995

  1 TóQUIO Japão  139.268  

 2 LOndrES reino Unido  124.099 

 3 nOvA YOrk Estados Unidos  95.011 

 4 PArIS França  90.075 

 5 MOScOU rússia  64.584 

 6 BOSTOn Estados Unidos  60.513 

  7 LOS AngELES Estados Unidos  51.373 

 8 WAShIngTOn Estados Unidos  49.433 

 9 BEThESdA Estados Unidos  47.155 

10 FILAdéLFIA Estados Unidos  46.167 

11 chIcAgO Estados Unidos  45.028 

12 rOMA itália  40.968 

13 cAMBrIdgE Estados Unidos  37.068 

14 TOrOnTO Canadá  36.730 

15 BALTIMOrE Estados Unidos  35.708 

  2006 – 2015

  1 BEIjIng China  664.414 

 2 TóQUIO Japão  276.203 

 3 LOndrES reino Unido  267.395 

 4 XAngAI China  262.635 

 5 SEUL Coreia do Sul  239.438 

 6 PArIS França  219.989 

  7 nOvA YOrk Estados Unidos  215.935 

 8 nAnQUIM China  176.284 

 9 MOScOU rússia  172.771  

10 BOSTOn Estados Unidos  168.000 

11 TEErã irã  142.180 

12 SãO PAULO brasil  135.257 

13 WUhAn China  134.840 

14 XI’An China  131.360  

15 rOMA itália  126.454 

ranking de 
produtividade
as 35 cidades que publicaram  
a maior quantidade de artigos  
em revistas indexadas na base de  
dados Scopus entre 1986 e 2015

1 BEIjIng China

2 TóQUIO Japão

3 LOndrES reino Unido

4 nOvA YOrk Estados Unidos

5 PArIS França

6 MOScOU rússia

7 XAngAI China

8 SEUL Coreia do Sul

9 BOSTOn Estados Unidos

10 WAShIngTOn Estados Unidos

11 rOMA itália

12 LOS AngELES Estados Unidos

13 nAnQUIM China

14 MAdrI Espanha

15 FILAdéLFIA Estados Unidos

16 chIcAgO Estados Unidos

17 TOrOnTO Canadá

18 cAMBrIdgE Estados Unidos

19 SãO PAULO brasil

20 BALTIMOrE Estados Unidos

21 BEThESdA Estados Unidos

22 BErLIM alemanha

23 SAn dIEgO Estados Unidos

24 MOnTrEAL Canadá

25 WUhAn China

26 SYdnEY austrália

27 MUnIQUE alemanha

28 hOUSTOn Estados Unidos

29 XI’An China

30 BArcELOnA Espanha

31 kYOTO Japão

32 hOng kOng China

33 SEATTLE Estados Unidos

34 TEErã irã

35 ESTOcOLMO Suécia
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duas das melhores faculdades de medi-
cina do país, USP e Unifesp, em que há 
um ambiente favorável à pesquisa”, diz 
Renato Garcia. Csomós também avaliou 
colaborações internacionais. Dos 60 mu-
nicípios brasileiros, 57 têm como parcei-
ros mais frequentes pesquisadores dos 
Estados Unidos – as exceções são Ouro 
Preto, onde predominam colaborações 
com a Austrália; Feira de Santana, com 
o Reino Unido; e Itajaí, com Itália. 

Na primeira década analisada no estu-
do, de 1986 a 1995, cerca de 28% da pro-
dução científica brasileira vinha de São 

Paulo. Esse índice subiu para 35% entre 
2006 e 2015. Em 2011, o relatório “Conhe-
cimento, redes e nações: A colaboração 
científica no século XXI”, da Royal So-
ciety, em Londres, já citava a capital pau-
lista como uma das cidades promissoras 
na ciência e alertava que China, Brasil e 
Índia emergiam entre as potências cientí-
ficas. “Um fator que pode explicar o cres-
cimento da produção científica paulistana 
é que os pesquisadores estão publicando 
mais artigos em revistas de língua inglesa, 
fazendo com que a cidade apareça mais 
na base Scopus”, sugere Csomós.  

PErIódIcOS IndEXAdOS
O avanço da capital paulista e de cidades 
de países em desenvolvimento coincide 
com a inclusão de um grande número 
de periódicos de países emergentes em 
bases de dados internacionais, como a 
Scopus e a Web of Science, observa Jac-
queline Leta, professora do Instituto de 
Ciências Biomédicas da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Es-
sas revistas, na maioria de acesso aberto, 
canalizaram a divulgação de uma par-
cela expressiva da produção científica 
dessas nações. “Pesquisadores em iní-
cio de carreira pressionados a publicar 
artigos recorreram a esses periódicos e 
ajudaram a impulsionar o desempenho 
de países como Brasil e China”, salienta.

Jacqueline chama a atenção para a ori-
ginalidade do trabalho de Csomós. “O 
olhar para as cidades, e não para o país 

O destaque de 
São Paulo pode 
ser explicado 
por concentrar 
boa parte da 
ciência feita  
no Brasil, diz 
renato garcia
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Entre 1996 e 2005, 
tóquio, no Japão,  
foi a cidade que 
mais produziu 
papers no mundo 

maior produção científica no mundo. A 
capital paulista ocupa a 19ª posição nesse 
ranking, com 190.171 artigos publicados 
entre 1986 e 2015, ficando à frente, por 
exemplo, de Berlim, na Alemanha; Mon-
treal, no Canadá; e Kyoto, no Japão. “O 
destaque de São Paulo no estudo pode 
ser explicado por concentrar boa par-
te da ciência feita no Brasil”, opina Re-
nato Garcia, professor do Instituto de 
Economia da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp). Ele lembra que a 
cidade abriga dois campi da Universida-
de de São Paulo (USP), um da Estadual 
Paulista (Unesp) e um da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp), além de 
instituições privadas que desenvolvem 
pesquisas como a Pontifícia Universida-
de Católica de São Paulo (PUC-SP) e a 
Fundação Getulio Vargas (FGV). Apenas 
a USP, que tem seu principal campus na 
capital paulista, é responsável por 22% da 
produção científica brasileira, de acordo 
com dados da Web of Science. Em um 
levantamento apresentado em 2015 por 
Méric Gertler, atual reitor da Universi-
dade de Toronto, no Canadá, a Região 
Metropolitana de São Paulo aparecia em 
4º lugar em uma lista de aglomerados 
urbanos com maior produção científica 
(ver Pesquisa FAPESP nº 237).

O estudo de Csomós também faz um 
recorte das disciplinas mais produtivas. 
No caso de São Paulo, o campo em que há 
o maior número de artigos publicados é 
a medicina. “A capital paulista conta com 
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principal parceiro das cidades que ficam 
na parte ocidental da Suíça, como Gene-
bra, Lausanne e Neuchâtel, é a França. 
Já as cidades que estão mais ao norte do 
país, como Zurique, Basileia e Berna, co-
laboram mais com a Alemanha. Nas loca-
lizadas perto da fronteira italiana, como 
Bellinzona e Lugano, a colaboração mais 
intensa é com a Itália. “Isso não aparece 
quando se avalia a colaboração internacio-
nal da Suíça como um todo”, diz Csomós. 

O gigantismo das metrópoles de países 
emergentes é um dos fatores que ajudam 
a explicar a sua ascensão na produção 
científica global. Essas cidades, observa 
o pesquisador, geralmente têm tamanhos 
e populações muito maiores do que as 
encontradas em países desenvolvidos. 
Boston, nos Estados Unidos, é um dos 
principais polos de ciência e tecnologia 
do mundo, mas tem 673 mil habitantes e 
uma área de 232 quilômetros quadrados 
(km²). É uma escala incomparável com a 
de Beijing, com 21,7 milhões de habitan-
tes e área de 16 mil km². “Nesse caso, de-
veríamos comparar Beijing com a Grande 
Boston”, sugere Csomós, referindo-se à 
área metropolitana com 8,2 milhões de 
pessoas e 25 mil km² de território. 

Para Renato Garcia, o trabalho do pes-
quisador da Hungria ajuda a identifi-
car as localidades que têm mais apti-
dão para o que se convencionou chamar 
de efeito de transbordamento de conhe-
cimento, quando empresas e outros se-
tores da sociedade têm acesso ao conhe-
cimento científico e tecnológico pro-
duzido em instituições de pesquisa e 
universidades. “Cidades com alta pro-
dução científica provavelmente con-
seguem transferir mais conhecimento 
para a sociedade”, observa Garcia. No 
entanto, ele ressalva que saber apenas 
o número de artigos publicados em ca-
da local não é suficiente para medir o 
potencial de transbordamento: “Estudos 
sobre o impacto da pesquisa no setor pri-
vado e a colaboração entre universida-
des e empresas nas metrópoles também  
são necessários”. n

artigos científicos
CSomóS, G. a spatial scientometric analysis of the publi-
cation output of cities worldwide. journal of Informetrics. 
on-line. ago. 2017

maiSonobE, m. et al. the global geography of scien-
tific visibility: a deconcentration process (1999-2011).  
Scientometrics. on-line. jun. 2017.

FOnTE  a SPatial SCiEntomEtriC analySiS oF thE PUbliCation oUtPUt oF CitiES worldwidE

As vocações das cidades 
disciplinas com maior número de artigos publicados na Scopus em cada município estudado entre 1986 e 2015

Ciências agrícolas e biológicas

bioquímica genética e  

biologia molecular

Química

Ciências da terra e planetárias

Engenharias

meio ambiente

Ciências dos materiais 

medicina

outras áreas de pesquisa

Física e astronomia

Ciências sociais

oceano 
atlântico

oceano 
atlântico

Canadá

Estados Unidos

Venezuela
Colômbia

Brasil
Peru

Bolívia

Chile

Argentina

África do Sul

Botsuana
Namíbia

Madagascar

Angola

Rep. Dem.
Congo

Quênia

Etiópia

Sudão
Chade

LíbiaArgélia

Mali Níger

Arábia Saudita

Iraque

Paquistão

Tailândia

Mongólia

Rússia

Finlândia

Suécia

Noruega

Reino 
Unido

Japão
China

Indonésia

Austrália

Nova 
Zelândia

Papua Nova 
Guiné

Afeganistão

Cazaquistão
Ucrânia

Nigéria

Egito

Tanzânia

México

Groenlândia

Islândia

oceano 
Pacífico

oceano 
Índico

como um todo, oferece uma nova pers-
pectiva aos estudos que analisam aspectos 
quantitativos da produção do conheci-
mento”, comenta. O pesquisador húngaro 
explica que, ao examinar a produção total 
de um país ou de um continente, perde-
-se a dimensão da diversidade acadêmi-
ca no âmbito regional. “As cidades dife-
rem umas das outras, ainda que estejam 
no mesmo país. E graças à sua natureza 
variada, a produção científica também 
é peculiar em cada cidade”, acrescenta. 

Essa diversidade aparece de manei-
ra clara nos dados sobre colaborações. O 

cAMPOS dO cOnhEcIMEnTO


