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Como não se dispõe de respostas para questões fundamentais e sérias, a única 

alternativa é continuar tentando encontra-las. (BRUNDTLAND, Gro, 1987). 

 

RESUMO 

 

BIAGI, Aline M. O perfil da produção científica sobre capital natural na região 

metropolitana de Curitiba. 2018. 137f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia e Sociedade) – 

Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade, Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná, Curitiba, 2018. 

 

O objetivo geral desta dissertação foi analisar o perfil das publicações realizadas sobre capital 

natural na região metropolitana de Curitiba (RMC). A pesquisa foi baseada no modelo analítico 

proposto por Meadows, na abordagem dos três capitais (capital natural, capital social e capital 

construído), utilizando-se especificamente da “lente" capital natural. Tal análise buscará 

estabelecer relações e correlações entre a produção científica e o contexto territorial escolhido, 

demonstrando a forma como o capital natural da região é retratado dentro da produção científica 

sobre a mesma. Como metodologia, a pesquisa se baseia na revisão sistemática e na análise de 

conteúdo, utilizando-se de método misto para caracterizar quantitativa e qualitativamente a 

produção científica realizada na RMC no período de 1992 à 2017. A partir da categorização do 

capital natural em oito categorias, foi possível inferir sobre as principais tendências temáticas 

e temporais de pesquisa, além de avaliar este perfil a partir dos indicadores de qualidade, fator 

de impacto, SJR e SNIP. Notou-se uma maior tendência temática sobre o tema biodiversidade, 

justificado pelo elevado número de mananciais e remanescentes florestais na região, porém 

quando observado o número de citações as publicações sobre ar/clima possuem maior 

visibilidade na comunidade científica.  

 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento científico. Desenvolvimento territorial. Capital natural. 

Região Metropolitana de Curitiba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

BIAGI, Aline M. The profile of scientific production on natural capital in the metropolitan 

region of Curitiba. 2018. 137f. Thesis (Master in Technology and Society) – Postgraduate 

Program on Technology and Society, Federal Technological University of Paraná, Curitiba, 

2018. 

 

The general objective of this dissertation was to analyze the profile of publications on natural 

capital in the metropolitan region of Curitiba (RMC). The research was based on the analytical 

model proposed by Meadows, in the approach of the three capitals (natural capital, social capital 

and built capital), using specifically the "lens" natural capital. This analysis will seek to 

establish relationships and correlations between the scientific production and the chosen 

territorial context, demonstrating how the natural capital of the region is portrayed within the 

scientific production on the same. As a methodology, the research is based on systematic review 

and content analysis, using a mixed method to quantitatively and qualitatively characterize the 

scientific production carried out in the MRC from 1992 to 2017. From the categorization of 

natural capital into eight categories , it was possible to infer about the main thematic and 

temporal trends of research, besides evaluating this profile from the indicators of quality, impact 

factor, SJR and SNIP. There was a greater thematic tendency on the biodiversity theme, 

justified by the high number of sources and forest remnants in the region, but when the number 

of citations is observed, air / climate publications have greater visibility in the scientific 

community. 

 

Keywords: Scientific development. Territorial development. Natural capital. Metropolitan 

Region of Curitiba. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Conciliar desenvolvimento com a conservação ambiental é um desafio antigo, cujo 

debate persiste. Desde as décadas de 1960 e 1970, com estudos como o do Clube de Roma e a 

publicação de Rachel Carson, passando pela década de 1980, diferentes visões e discussões 

sobre desenvolvimento, sociedade e preservação ambiental se intensificaram (FERNANDES; 

PHILIPPI JR, 2017). A partir da elaboração do Relatório Brundtland, resultado da realização 

das Conferências das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (a RIO-92 e 

a RIO+20) e da proposição da Agenda 21, houve uma difusão do termo desenvolvimento 

sustentável1, definido por Sachs (2004) como um conceito multidimensional com objetivos 

sociais e éticos, contendo uma condicionalidade ambiental, superando assim a perspectiva 

instrumental do desenvolvimento prioritariamente econômico. 

Relatórios, Conferências e a Agenda 21 trouxeram consigo “recomendações concretas 

de como acelerar de forma consistente, embora gradual e negociada, a substituição dos atuais 

padrões de desenvolvimento vigentes no mundo” (COMISSÃO DE POLÍTICAS DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DA AGENDA 21 NACIONAL, 2002, p. 4;) e 

destacaram a necessidade de se desenvolver indicadores de sustentabilidade, considerando suas 

várias dimensões. Surge também, a necessidade de criação de uma base comum para que se 

obtenha um denominador para avaliação de sustentabilidade (Comission on Sustainable 

Development – CSD), sendo de grande valia para a tomada de decisões (VAN BELLEN, 2006).  

A avaliação de políticas, iniciada no campo social, expandiu-se para as áreas  

ambientais, a partir da década de 1990, trazendo legitimidade e transparência neste processo, 

no qual até mesmo a avaliação baseada em teorias pode difundir uma cultura de “avaliação dos 

resultados da política ambiental e de seus impactos na qualidade ambiental” (ASSIS et al., 2012, 

p. 8).  A avaliação de políticas é uma ferramenta importante neste processo, tendo em vista que 

a política se torna mais efetiva e as ações governamentais concretas e eficazes (ASSIS et al., 

2012). 

O uso indiscriminado e inadequado dos recursos ambientais, têm ameaçado “exceder 

a capacidade regenerativa e de suporte dos ecossistemas” (FERNANDES et al., 2012, p. 129). 

O que demanda um desafio frente à questão ambiental, uma vez que “demanda políticas 

                                                        

1  Definido como “aquele que atende as necessidades do presente sem comprometer as possibilidades de as       

gerações futuras atenderem suas próprias necessidades” (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE 

E DESENVOLVIMENTO, 1991, p. 46). 
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públicas específicas que considerem a sua complexidade e interação com outros problemas, 

sociais e econômicos” (FERNANDES et al., 2012, p. 129). Esta interação com as atividades 

socioeconômicas coloca a questão ambiental como critério fundamental à tomada de decisões, 

porém, a complexidade da solução dos problemas ambientais, juntamente com os diferentes 

interesses envolvidos na questão, trazem esta discussão para segundo plano (FERNANDES et 

al., 2012).  

A sustentabilidade, em suas várias dimensões (ecológica, espacial, cultural, social e 

econômica), enquanto perspectiva norteadora do desenvolvimento, é um desafio na esfera 

municipal e local. Neste contexto, “os indicadores, têm o objetivo de fornecer subsídios para a 

formulação, monitoramento e avaliação de políticas públicas” (FERNANDES et al., 2012, p. 

132), e possuem relevância regional, nacional e internacional. A partir de uma sistematização 

das definições de avaliação de políticas, Assis (2012) define que se trata de um processo 

sistemático com foco, principalmente, nos resultados e nos processos (ou em ambos), que existe 

um padrão de comparação e que, em situações concretas, seu uso tem finalidade de melhoria e 

aprendizado (ASSIS et al., 2012). 

Ao mesmo tempo que se difundiu no contexto sociopolítico, o conceito de 

sustentabilidade e suas implicações nas atividades socioeconômicas, bem como nas políticas 

públicas e na própria noção de desenvolvimento, não passou desapercebido no meio científico, 

sobretudo a partir de 1992. A discussão política e as demandas trazidas por este conceito foram 

também absorvidas no meio científico, em inúmeras pesquisas em diversas áreas. Segundo 

Fernandes e Philippi Jr (2017), a sustentabilidade emergiu como campo de pesquisa a partir de 

1992, abrangendo grande número de áreas. Em pesquisa realizada nas bases Scopus e Web of 

Science, esses autores demonstram que as publicações sobre sustentabilidade transcendem 

várias disciplinas, mas, ao mesmo tempo, possuem características únicas que as diferenciam 

dos campos do conhecimento tradicionais. Sustentam também que o campo de pesquisa sobre 

sustentabilidade é naturalmente interdisciplinar, sendo uma ponte entre disciplinas que 

convergem para resolver problemas complexos (FERNANDES; PHILIPPI JR, 2017).  

Nesta perspectiva de abordagem política e científica do conceito de sustentabilidade, 

torna-se eminente a importância deste novo campo de conhecimento e, por consequência, 

pesquisas que versem sobre o mesmo, buscando compreendê-lo e avaliá-lo no contexto dos 

objetivos inerentes ao enfoque da sustentabilidade, a partir da lente do capital natural.  O escopo 

da pesquisa, aqui proposta, é se tornar parte deste esforço, tendo como objeto avaliar o perfil 

da produção científica sobre capital natural da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) a partir 

das mátricas científicas.  
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A pesquisa foi baseada no modelo analítico proposto por Meadows (1998), com a 

abordagem dos três capitais: capital natural, capital social e capital construído. Utilizando-se 

especificamente do capital natural, esta avaliação do perfil da produção científica sobre capital 

natural se dará no contexto territorial da Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Tal análise 

busca estabelecer relações e correlações entre a produção científica e o contexto territorial 

escolhido.  

Conforme Fernandes et al. (2012, p. 134), “avaliar a gestão ambiental compreende 

realizar análise sistêmica sobre a evolução do processo no tempo e espaço”, podendo antecipar 

uma ação, ou até mesmo ocorrer simultâneo ao processo de estabelecimento de políticas, ou 

mesmo após, como forma avaliativa das ações realizadas.  

A definição de territorialidade considera sua dimensão física, representada no espaço 

geográfico, e simbólica, cuja representação envolve os diversos componentes do ambiente 

social, que em abordagem sociológica, pode ser entendido como o espaço que os cidadãos se 

apropriam a partir das redes culturais, econômicas e sociais; o espaço reflete os limites de 

territórios, continuidades e reconstruções, misturando espaços e redes (CHAMPOLLION, 

2006). Para Sachs (2009, p. 86) a sustentabilidade territorial contempla os seguintes itens: 

“configurações urbanas e rurais (...); melhoria do ambiente urbano; superação das disparidades 

inter-regionais; estratégias de desenvolvimento ambientalmente seguro para áreas 

ecologicamente frágeis (conservação da biodiversidade, ecodesenvolvimento)”. Trata-se de 

analisar a conexão entre o desenvolvimento territorial sustentável com o desenvolvimento 

científico tecnológico (DCT), buscando compreender o lugar da ciência e da tecnologia na 

sociedade contemporânea, que significa compreender parte importante da condição humana 

(FERNANDES et al., 2013). Em outras palavras, descobrir como as publicações científicas têm 

abordado o território, em especial a dimensão ambiental. 

O estilo de desenvolvimento adotado a partir da formulação de políticas, e a gestão das 

ações geradas por elas, é considerado uma “opção política que pode variar conforme o grau de 

informação e capacidade técnica disponível para a tomada de decisão” (FERNANDES et al., 

2012, p. 131). Trazendo à tona o desafio de “compreender a complexidade embutida na 

dinâmica dos sistemas socioambientais e a sua articulação com o meio ambiente também no 

sentido qualitativo” (FERNANDES et al., 2012, p. 133).  

Portanto, existe a necessidade de concretizar a conexão entre ciência e território, a 

partir do debate sobre a territorialização da ciência, no contexto das discussões sobre DCT e 

Ciência Tecnologia e Sociedade (CTS).  Em sentido amplo, buscar uma ciência conectada às 
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especificidades de cada território, desenvolvida para e a partir de seus potenciais e demandas 

(FERNANDES et al., 2013). 

É a partir destes elementos, visto que o lugar que as pesquisas científicas ocupam no 

desenvolvimento local não está claro, que surge a pergunta de pesquisa: Qual o perfil da 

produção científica sobre capital natural na RMC?  Partindo dos pressupostos de que: 1) a 

ciência ocupa papel fundamental nas relações sociais e com o meio ambiente no território; e 2) 

a ciência pode e deve ser repensada a partir da territorialidade e de seus potenciais natural, 

social e construído.  

Destaca-se, ainda, a relevância da pesquisa no contexto do Programa de Pós-

Graduação em Tecnologia e Sociedade (PPGTE), o qual entende que “a sociedade humana se 

destaca pela capacidade de alterar o meio em que está inserida e essas modificações implicam 

também em alterações  na fisionomia desta sociedade” (PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIA, 2017, online), e estas alterações têm “provocado 

mudanças em todos os  segmentos da sociedade e requerem entendimentos que podem ser 

obtidos por meio de investigação científica nas variadas áreas do conhecimento” (PROGRAMA 

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIA, 2017, online). 

A pesquisa reflete o objetivo de que “as visões, representações e impactos da 

tecnologia na vida do homem e do meio natural devem ser investigados e analisados a partir de 

uma perspectiva interdisciplinar” (PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

TECNOLOGIA, 2017, online), no qual, ajustado à linha de pesquisa Tecnologia e 

Desenvolvimento (TD), trabalha com temas voltados a elementos e a dinâmicas de processos 

de desenvolvimento territorial sustentável, sendo as pesquisas orientadas para aspectos do 

processo de apropriação de espaços geográficos, detentores de recursos naturais e infraestrutura 

específicos, além dos estudos nessa linha voltarem-se também para as condições necessárias ao 

desenvolvimento contínuo e durável do território (PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

TECNOLOGIA, 2017, online). Buscando uma melhor compreensão dos fatores do tripé social, 

econômico e ambiental, a pesquisa traz à perspectiva interdisciplinar, a maior compreensão 

sobre os temas: cidades, indicadores socioeconômicos e ambientais e políticas públicas (no 

âmbito de avaliação), temas estes presentes no escopo do PPGTE (PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIA, 2017, online).  

 O tema se justifica também, no contexto trabalhado no Projeto de Pesquisa “Modelo 

de Indicadores de Desenvolvimento Territorial Sustentável” (MIDTS), no qual conclui-se que 

para se pensar um desenvolvimento territorial sustentável é necessário estabelecer sua conexão 

com o desenvolvimento científico e tecnológico (DCT). Tal conclusão gerou o segundo Projeto 
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de Pesquisa “A Territorialização da Ciência Como Fator de Desenvolvimento Territorial 

Sustentável” e o grupo de pesquisa intitulado Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa em Avaliação 

de Sustentabilidade (NIPAS), que guia-se por duas linhas de pesquisa: 1) indicadores de 

sustentabilidade territorial, e 2) territorialização da ciência. Portanto, esta pesquisa é parte 

integrante, subprojeto de uma pesquisa mais ampla, constituída outras pesquisas de mestrado e 

doutorado.  

 Outra justificativa para a escolha do capital natural da RMC, está no fato de que 

aproximadamente 45% do seu território está inserido  em áreas de interesse de mananciais de 

abastecimento público de água (PARANÁ, 2016). Estas áreas de mananciais denotam  

obrigatoriedade na preocupação ambiental dentro dos planos realizados nestas regiões 

(COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA, 2017).  

 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

Neste contexto, a pesquisa busca avaliar o perfil da produção científica sobre capital 

natural, no contexto da RMC. Explicando a seguir, mais detalhadamente, os objetivos a serem 

trabalhados no decorrer da pesquisa. 

 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar o perfil da produção científica realizadas sobre Capital Natural na RMC.  

 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

Para alcançar o objetivo geral, será necessária a busca pelos seguintes objetivos 

específicos.  

 

a) Identificar, por meio de indicadores, o capital natural da RMC. 

b) Caracterizar, quantitativamente e qualitativamente, a produção científica voltada ao 

capital natural. 

 

O trabalho está estruturado em oito capítulos. O capítulo um trata-se a presente 

introdução, a qual aborda o tema proposto e sua delimitação, juntamente com o problema de 
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pesquisa e seus pressupostos, objetivo de pesquisa e justificativa. Do capítulo dois ao capítulo 

quatro, é apresentada a fundamentação teórica da pesquisa. Dividindo-se em: capítulo dois 

sobre a noção de desenvolvimento; capítulo três, uma abordagem sobre o desenvolvimento da 

ciência; e o capítulo quatro voltado ao capital natural e ao desenvolvimento territorial, 

concluindo com a ligação da ciência com estes temas. No capítulo cinco é abordada a 

metodologia trabalhada. No capítulo seis é feita a apresentação dos resultados tanto no que diz 

respeito ao número de trabalhos acadêmicos sobre a RMC, quanto ao número de trabalhos 

voltados ao capital natural. No capítulo sete estes resultados são analisados mais 

profundamente, para, com base na fundamentação teórica, se chegar às conclusões de pesquisa. 

E finalmente o capítulo oito apresenta as considerações finais.  
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 2 EVOLUÇÃO DA NOÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 

 

 

Furtado (1974) defende que a ideia de desenvolvimento centrado apenas na dimensão 

econômica é um mito, graças ao qual a atenção foi desviada da identificação das reais 

necessidades coletivas e das possibilidades de avanço científico, para, ao invés disso, 

concentrar-se em objetivos abstratos.  

A publicação do relatório encomendado pelo Clube de Roma2, The limits to growth 

(1972), e a conferência em Estocolmo sobre meio ambiente humano (1972) representam o 

rompimento da ideia de recursos naturais ilimitados, “contrapondo-se claramente à concepção 

dominante de crescimento contínuo da sociedade industrial” (VAN BELLEN, 2006, p. 21). 

Graças a estes dois eventos, problemas cruciais para a sociedade tornaram-se pauta de discussão 

e da agenda política internacional, abandonando a ideia de recursos naturais infinitos e 

reforçando a ideia de que o desenvolvimento econômico indefinido é um mito (FURTADO, 

1974).   

O estudo The limits to growth também causou irritação entre muitos economistas, uma 

vez que naquela época não se era dada atenção aos impactos no meio físico, em um sistema de 

decisões que objetivava principalmente satisfazer a interesses privados (FURTADO, 1974). 

Porém, naquele período as grandes metrópoles já apontavam problemas ambientais, tais como: 

baixa qualidade do ar, crescente criminalidade, deterioração dos serviços públicos, problemas 

estes que contrariavam o sistema de progresso linear em qu e se embasavam os teóricos do 

crescimento, até então (FURTADO, 1974). 

Nesse processo de desenvolvimento, que vai de uma ideia de natureza ilimitada para 

uma compreensão gradativa dos seus limites, a própria noção de desenvolvimento é colocada 

em xeque, fazendo emergir novas proposições.  

Em um breve contexto histórico, busca-se trazer alguns fatos importantes na discussão 

sobre desenvolvimento e preservação ambiental. Um dos marcos sobre as discussões 

ambientais, aconteceu no ano de 1968, a partir da reunião do Clube de Roma e da publicação 

do The limits to Growth (MEADOWS et al., 1972), salienta-se a publicação do Clube de Roma, 

que trouxe à tona a discussão ambiental, até então colocada em segundo plano, que foi 

                                                        

2 Um grupo de cientistas, educadores , economistas, humanistas, industriais, que se reuniram para discutir a 

situação atual e futura do homem. Com o propósito de compreender os componentes econômicos, políticos, 

naturais e sociais que compõem o sistema global, resultou na publicação “The limits to growth” (MEADOWS 

et al., 1972). 
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oficializada na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a qual aconteceu em 

Estocolmo no ano de 1972, e que enfatizou a busca de critérios e princípios para a preservação 

ambiental, dentre os vários temas abordados (crescimento populacional, no processo de 

urbanização e na tecnologia envolvida na industrialização). Esta conferência originou a 

Declaração de Estocolmo (Declaration of the United Nations Conference on the Human 

Environment), na qual, utiliza-se de vinte e seis princípios para a manutenção ambiental, entre 

eles os princípios 18 e 20, que consistem, resumidamente em “utilizar a ciência e a tecnologia 

para descobrir, evitar e combater os riscos que ameaçam o meio ambiente” e o de “fomentar 

em todos os países, especialmente nos países em desenvolvimento, a pesquisa e o 

desenvolvimento científicos referentes aos problemas ambientais, tanto nacionais como 

multinacionais”, buscando o livre intercâmbio de informações científicas (ORGANIZAÇÃO 

DAS NAÇÕES UNIDAS, 1972, p. 5-6).  

No ano de 1987, a Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CMMAD) elaborou o relatório Nosso futuro comum, abordando a necessidade de se discutir o 

desenvolvimento exacerbado e a responsabilidade das políticas públicas para a preservação 

ambiental, tendo em vista que o desenvolvimento causa uma transformação progressiva da 

economia e da sociedade. Surge neste momento, a partir do Relatório de Brundtland, o termo 

“desenvolvimento sustentável”, o qual é definido como, “aquele que atende as necessidades do 

presente sem comprometer as possibilidades de as gerações futuras atenderem suas próprias 

necessidades” (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO, 1991, p. 46).  

Consolidando esta ideia, a partir da Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento e Meio Ambiente, ocorrida no Rio de Janeiro em 1992, conhecida como Rio-

92, objetivou-se estabelecer uma parceria mundial pela criação de novos níveis de cooperação 

entre os Estados e os setores-chave das sociedades, a partir de acordos internacionais que 

respeitem os interesses de todos e protejam a integridade do meio ambiente. Diversos 

compromissos internacionais importantes foram assinados, com destaque para as conhecidas 

Declaração do Rio de Janeiro e a Agenda 21 Global (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 1992; MALHEIROS, COUTINHO, PHILIPPI JR, 2012). Sendo um dos 

compromissos, firmados na Rio-92, que cada país definisse sua própria agenda.  

Com o propósito de cumprir esse compromisso, a Comissão de Políticas de 

Desenvolvimento Sustentável (CPDS) e da Agenda 21 Nacional, coordenada pelo Ministério 

do Meio Ambiente e composta por dez membros, com paridade entre a sociedade civil e o 

governo, vem trabalhando desde 1997 (COMISSÃO DE POLÍTICAS DE 



25 

 

 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DA AGENDA 21 NACIONAL, 2002). A Agenda 

21 Nacional foi dividida em seis temas centrais, sendo eles: i) agricultura sustentável, ii) cidades 

sustentáveis, iii) infra-estrutura e integração regional, iv) gestão dos recursos naturais, v) 

redução das desigualdades sociais, e vi) ciência e tecnologia para o desenvolvimento 

sustentável (COMISSÃO DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E 

DA AGENDA 21 NACIONAL, 2002). 

Depois da Rio-92, mais duas conferências foram realizadas objetivando a renovação 

do compromisso político com o desenvolvimento sustentável, a definição de novos prazos, a 

avaliação do progresso e das lacunas, até então, além da inclusão de novos temas. A primeira 

delas foi realizada em 2002, a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+10), 

em Johanesburgo, África do Sul e a segunda realizada novamente no Rio de Janeiro, no ano de 

2012 (Rio+20). Reconhecendo a necessidade de aumentar o desenvolvimento em todos os 

níveis, integrando aspectos econômicos, sociais e ambientais, uma vez que a interligação destes, 

e o uso, e desenvolvimento de tecnologias voltadas a este fim, é um modo de se alcançar o 

desenvolvimento sustentável em todas as suas dimensões (MALHEIROS, COUTINHO, 

PHILIPPI JR, 2012; ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2002; ORGANIZAÇÃO 

DAS NAÇÕES UNIDAS, 2012). O quadro 1 mostra alguns documentos relacionados à 

construção do conceito de desenvolvimento sustentável.  

 

Quadro 1 – Destaque de alguns documentos relacionados à construção do conceito de 

desenvolvimento sustentável 

Continua  

Ano  Documento  Conteúdo 

1972 

The limits to growth. A 

report to the Club of 

Rome 

Estudo sobre a acelerada industrialização, o rápido 

crescimento populacional, a desnutrição, a depredação 

dos recursos não renováveis e a deteriorização do meio 

ambiente 

1972 Declaração de Estocolmo 

A preocupação principal estava centrada no crescimento 

populacional, no processo de urbanização e na tecnologia 

envolvida na industrialização 
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(conclusão) 

1987 Nosso futuro comum 

Define desenvolvimento sustentável como sendo aquele 

que atende às necessidades do presente sem comprometer 

a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas 

próprias necessidades 

1992 

Declaração do Rio sobre 

Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, 

Agenda 21 Global 

Elevação da questão ambiental a primeiro plano nos 

compromissos internacionais, restando a tarefa de buscar 

a integração da problemática ambiental no planejamento 

e nas tomadas de decisões econômicas em todos os níveis 

2002 
Declaração de 

Joanesburgo 

Reafirma a necessidade de cooperação e 

comprometimento para a adoção dos princípios 

constantes da declaração do Rio (1992), para a total 

implementação da Agenda 21 e dos objetivos constantes 

da Declaração do Milênio das Nações Unidas (2000), 

bem  como de todos os acordos e conferências ocorridos 

desde 1992 

2012 O futuro que queremos.  

Renova o compromisso político com o desenvolvimento 

sustentável, por meio da avaliação do progresso e das 

lacunas na implementação das decisões adotadas pelas 

principais cúpulas sobre o assunto e do tratamento de 

temas novos e emergentes. 

      Fonte: Adaptado de Malheiros, Coutinho e Philippi Jr (2012) e ONU (2012).  

 

 Durante a Rio+20, foram trabalhados os seguintes temas: “água, energia sustentável, 

oceanos, segurança alimentar e agricultura sustentável, cidades sustentáveis, empregos, 

mudanças climáticas e desastres naturais” (BRASIL, 2012b, p. 31).  Inserindo-se também os 

temas Amazônia e biodiversidade, uma vez que estes temas foram considerados prioritários 

para o Brasil. Previamente a este evento, foi realizada uma publicação envolvendo o Ministério 

da Educação e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) a 

qual contém uma análise da situação atual e desafios da Pós-Graduação relacionados a estes 

temas abordados (BRASIL, 2012b, p. 31). Sendo realizado, a partir do banco de teses da 

CAPES, “um levantamento da produção científica de todas as áreas de conhecimento, ofertando 

um panorama geral das contribuições acadêmico-científicas” (BRASIL, 2012b, p. 97). 

 A partir da noção de desenvolvimento sustentável, é apresentado o desafio de 

identificar as ameaças sobre o ambiente natural (aquecimento global, a desertificação, a 

poluição e a redução da biodiversidade), procurando soluções que “não conduzam a uma piora 

das condições de vida nos países industrializados e não impeçam o desenvolvimento dos países 

pobres e emergentes” (RAYNAUT, 2011, p. 97). Considerando duplo imperativo ético da 
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solidariedade com as gerações presentes e futuras, apontado por Sachs (2004), no que diz 

respeito ao desenvolvimento sustentável, exige-se a explicitação de critérios de sustentabilidade 

social, ambiental e de viabilidade econômica, a qual, se apresenta como os cinco pilares do 

desenvolvimento sustentável:  

 

a) Social: fundamental por motivos tanto intrínsecos quanto instrumentais, por causa 

da perspectiva de distribuição social que paira de forma ameaçadora sobre muitos 

lugares problemáticos do nosso planeta; b) Ambiental: com as suas duas dimensões 

(os sistemas de sustentação da vida como provedores de recursos e como “recipientes” 

para a disposição de resíduos); c)Territorial: relacionado à distribuição espacial dos 

recursos, das populações e das atividades; d) Econômico: sendo a viabilidade 

econômica a conditio sine qua non para que as coisas aconteçam; e) Político: a 

governança democrática é um valor fundador e um instrumento necessário para fazer 

as coisas acontecerem. (SACHS, 2004, p. 15-16).  
 

 O objetivo destes pilares3 é o aproveitamento racional da natureza, beneficiando a 

população local, no qual a preocupação com a conservação da biodiversidade é primordial, além 

de um componente estratégico de desenvolvimento. Para Sachs (2009), desde as Conferências 

de Estocolmo até as Conferências do Rio de Janeiro não houve muitos avanços, no que diz 

respeito ao consenso dos objetivos sociais, ambientais e econômicos, o que valida a utilização 

destes oito critérios de sustentabilidade, uma vez que eles trazem padrões de gestão da 

biodiversidade (SACHS, 2009). 

 A noção de desenvolvimento sustentável incorpora um conjunto de elementos 

conceituais, podendo ser eles oriundos do campo científico, das experiências passadas no 

domínio do desenvolvimento, ou mesmo, dos embates sociais e políticos, tanto em escalas 

nacionais quanto internacionais. Porém, para que a noção de desenvolvimento sustentável seja 

pertinente para o campo científico, é “preciso criticá-la, reformulá-la, tanto do ponto de vista 

conceitual como metodológico” (RAYNAUT, 2011, p. 98) 

 Considerando a riqueza de recursos naturais existente no Brasil, “a ciência deve ser 

desenvolvida para que se possa usufruir dessa riqueza assegurando sua proteção” (BRASIL, 

2012b, p. 178), para que isso aconteça, a produção de conhecimento naturalmente multi e 

interdisciplinar, representada pela Pós-Graduação brasileira “tem contribuído de forma 

crescente para a formação de profissionais capacitados com visão sistêmica e no 

desenvolvimento de pesquisa de alto nível, criando novas tecnologias, repensando processos de 

gestão e promovendo educação integral” (BRASIL, 2012b, p. 178), como será mais detalhado 

a seguir. 

 

                                                        

3 Mais tarde foram incorporados o pilar cultural e o político dividiu-se em nacional e  internacional, formando 

assim oito pilares.  
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3 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO (CT&D) 

 

 

A ciência é definida, em sua concepção tradicional, “como um empreendimento 

autônomo, objetivo, neutro e baseado na aplicação de um código de racionalidade distante de 

qualquer tipo de interferência externa” (BAZZO; VON LISINGEN; PEREIRA, 2003, p. 14). 

Em sua constituição, a ciência busca “distanciar-se e emancipar-se de outras formas de 

conhecimento consideradas válidas até então para a busca de entendimento acerca do homem e 

a da natureza” (ALVARENGA et al., 2011, p. 5).  

O conceito de conhecimento científico evoluiu de meras observações feitas através dos 

sentidos até atingir estratégias de pesquisa enriquecidas pela evolução com base científica, 

aumentando a capacidade de investigar propriedades e mecanismos da natureza (ARBER, 

2009).  

Arber (2009) alerta também para o fato do conhecimento científico representar 

intrinsecamente valores culturais, ou seja, não é neutro. O caráter benéfico da ciência não deve 

esconder seus impactos. Como afirma Cuticliffe (2003, p. 18), os resultados da ciência e da 

tecnologia “refletem os valores, pontos de vista e visões daqueles que estão em situação de 

tomar decisões com respeito ao conhecimento científico e tecnológico dentro de seus âmbitos”. 

Esta influência da ciência ocorre não só nos aspectos instrumentais do desenvolvimento, mas 

também implica mudanças no curso tradicional de hábitos e processos culturais e naturais. Ao 

mesmo tempo, por isso, constitui parte integrante dos processos de desenvolvimento humano, 

produzindo visão de mundo, e sendo fonte de valores culturais e filosóficos (ARBER, 2009, p. 

141-142).  A figura 1 representa esta incorporação dos valores culturais e a dualidade da ciência, 

expressando a forma que a ciência, a economia e a sociedade cível estão interligados na 

construção do futuro.  
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Figura 1 –  Representação esquemática do impacto da ciência sobre as inovações baseada 

na ciência para o benefício da humanidade e seu ambiente 

 

Fonte: Tradução livre da autora (ARBER, 2009, p.941). 

 

A figura 1 explana, também, sobre o conhecimento científico como base para a 

avaliação de possíveis consequências de inovações tecnológicas, assim como a avaliação de 

política baseada na ciência pode avaliar as decisões políticas, fazendo com que os benefícios e 

os riscos sejam identificados a priori, contribuindo assim para um desenvolvimento sustentável 

(ARBER, 2009). 

 

 

3.1 HISTÓRICO  

 

 

Nos Estados Unidos, um marco importante para a política tecnológica norte-americana, 

e mundial, foi apresentado, na forma do relatório intitulado Science: The endless frontier 

(Ciência: a fronteira inalcançável), elaborado por Vannevar Bush, em 1945 (CRUZ, 2014).  

Este relatório teve como objetivo principal propor um sistema de organização para a Ciência e 

Tecnologia (C&T). A proposta foi fundamentada na junção de quatro atores: a indústria, as 

universidades, os laboratórios governamentais e o governo (com função de planejador e 

financiador de partes do sistema) (CRUZ, 2014).  
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Na América Latina, a medida tomada, nos anos de 1950, foi formular políticas sobre 

Ciência e Tecnologia (C&T), promovendo um processo de institucionalização da pesquisa 

científica e do desenvolvimento deste setor, sendo, em sua maior parte financiada pelo estado 

e raramente relacionada ao setor industrial (DAGNINO; THOMAS; DAVYT, 1996; 

VACAREZZA, 2011). Como consequência, não conseguiu estabelecer uma dinâmica de 

inovação endógena que adequasse um padrão de desenvolvimento industrial autônomo 

ampliando os atores de ciência e tecnologia. Como resultados deste processo de 

institucionalização, observou-se: a profissionalização da atividade científica, o fortalecimento 

da figura do acadêmico como a de assalariado por órgãos públicos setoriais, o marco de um 

modelo econômico baseado na industrialização por substituição de importações4 (ISI) como 

princípio de desenvolvimento econômico (DAGNINO; THOMAS; DAVYT, 1996; 

VACAREZZA, 2011). 

Toda discussão acerca do desenvolvimento científico e tecnológico, e sua interação 

com a sociedade, deu espaço para um novo campo acadêmico de ensino e investigação 

intitulado: Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), o qual, nos anos sessenta nos Estado Unidos 

focou esforços nos estudos das consequências sociais e ambientais da ciência e da tecnologia 

(BAZZO; VON LISINGEN; PEREIRA, 2003; CUTCLIFFE, 2003). Posteriormente, passando 

a representar uma maior compreensão do contexto social da ciência e da tecnologia, sendo uma 

das principais características de trabalho desenvolvidos nesta tradição, a participação cidadã 

nas políticas públicas sobre ciência e tecnologia (BAZZO; VON LISINGEN; PEREIRA, 2003; 

CUTCLIFFE, 2003).  

Muitos dos cursos e programas curriculares de CTS quando iniciaram nas instituições 

de ensino, adicionaram a discussão cultural na fechada educação técnica da época 

(CUTCLIFFE, 2003). O quadro 2 mostra os principais programas CTS desenvolvidos nos 

Estados Unidos, que foram marcos no desenvolvimento desta discussão. 

 

 

 

 

 

                                                        

4 A ISI, iniciada em 1929, sofreu forte intervenção do Estado, a qual na década de 1960 passou a implementar uma 

política de desenvolvimento econômico e industrial integrando o capital nacional ao capital transnacional. Porém, 

esta política era homogeneizadora e de padronização, totalmente desconectada do território e das demandas e 

potencialidades regionais, o que provocou uma adaptação em relação a Europa e EUA (DAGNINO; THOMAS; 

DAVYT, 1996; FURTADO, 1974). 
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Quadro 2 – Contribuições acadêmicas consideradas os primeiros marcos de 

desenvolvimento CTS nos Estados Unidos 

Universidade Ano Objetivo 

Programa da 

Universidade de Harvard 
1964 

Realizar uma investigação em profundidade sobre os 

efeitos das mudanças tecnológicas na economia, nas 

políticas públicas e na natureza da sociedade, assim 

como os efeitos recíprocos do progresso social sobre 

a natureza, as dimensões e as orientações dos 

desenvolvimentos científicos e tecnológicos 

Programa de Ciência, 

Tecnologia e Sociedade 

na Universidade de 

Cornell 

1969 

Em parte, como resposta aos distúrbios originados nos 

campuses e da necessidade de desenvolver cursos 

interdisciplinares universitários sobre temas 

relevantes que tratem conflitos e problemas mundiais 

Programa de Ciência, 

Tecnologia e Sociedade 

na Universidade do 

Estado da Pensilvânia 

1968- 

1969* 

Objetivos influenciados pelo Programa da 

Universidade de Cornell 

Plano de estudos na 

Universidade de Lehigh 

sobre as Perspectivas 

Humanistas da 

Tecnologia 

1972 

Criar experiências educacionais que apontassem uma 

perspectiva humanística da aplicação e da evolução da 

tecnologia 

Programa de Ciência, 

Tecnologia e Sociedade 

do Massachusetts 

Institute of Technology  

(MIT) 

1977 

Explorar a influência das forças sociais, políticas e 

culturais na ciência e tecnologia e examinar o impacto 

das tecnologias e dos ideais científicos na vida das 

pessoas. 

 * Porém firmado apenas no ano de 1971 

  Fonte: Adaptado de  Cutcliffe (2003, p. 18-20). 

 

Nos anos setenta, a popularidade dos estudos CTS aumentou, a partir do início da 

chamada tradição europeia, na Universidade de Edimburgo (Grã-Bretanha), na qual, a partir do  

grupo de pesquisa da Escola de Edimburgo, elaborou-se uma sociologia do conhecimento 

científico, a qual apresenta a ciência como “um processo social, e uma grande variedade de 

valores não epistêmicos (políticos, econômicos, ideológicos) se acentua na explicação da 

origem, da mudança e da legitimação das teorias científicas” (BAZZO; VON LISINGEN; 
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PEREIRA, 2003, p. 23), com foco nos estudos dos antecedentes sociais da mudança em ciência-

tecnologia.   

Várias outras escolas e programas ganharam destaque dentro da tradição europeia de 

estudos CTS, alguns dos mais populares são: O Programa Forte, o Programa Empírico do 

Relativismo (Empirical Programme of Relativism), e a Construção Social da Tecnologia 

(Social Constrution of Technology). Assim, como novas extensões do programa forte, tem-se: 

os estudos de laboratório, a teoria da rede de atores e os estudos de reflexividade, entre outros.  

(BAZZO; VON LISINGEN; PEREIRA, 2003).  

Outros dois exemplos, apontados por Cutcliffe (2003), da variedade de estudos sobre 

a evolução tecnológica no plano da cultura política, e as implicações sociais da Ciência e 

Tecnologia (C&T), aconteceram: (1) na Dinamarca no final da década de 1970, a princípio 

dentro do contexto dos sindicatos dos trabalhadores, mas sendo institucionalizadas logo depois, 

e  (2) nos Países Baixos com a criação das chamadas tendas da ciência, que consistiam em 

informações técnicas gratuitas, fornecidas por cientistas e engenheiros (respaldados pelo 

governo), a qualquer organização (grupo, comunidade, sindicato)  que desejasse utilizar essa 

informação em seu trabalho.  

As universidades foram o campo acadêmico onde foi inserido o discurso de CTS, que 

nos anos 70 deu origem a publicações, periódicos e cursos de pós-graduação sobre o tema, a 

partir de distintas origens e linhas de atividade acadêmica, nas quais as unidades acadêmicas de 

CTS existentes se constituíram com integração multidisciplinar. A partir desse movimento, foi 

crescente a formação de pesquisadores incorporados à área, envolvendo programas de mestrado 

e doutorado (DAGNINO; THOMAS; DAVYT, 1996; KREIMER, 2007). Dois modelos de 

C&T foram financiados pelo estado: (i) a ciência acadêmica, que se inseriu às margens da 

comunidade científica internacional, na qual apoiou-se nas orientações e nos critérios já 

estabelecidos; e (ii) a atividade tecnológica, destinada à resolução de problemas práticos e à 

transferência de tecnologias ao setor produtivo (VACAREZZA, 2011).  

Já no contexto do processo de desenvolvimento da ciência e tecnologia nas sociedades 

latino americanas, a análise histórica e conjuntural empreendida por Dagnino, Thomas e Davyt 

(1996), descreve as características deste desenvolvimento, sendo uma delas a 

internacionalização a partir do aumento das transnacionais, homogeneizando a partir deste 

ponto, os  espaços econômicos, seguindo o padrão dos países desenvolvidos para a América 

Latina. Contexto este, no qual ocorreu concomitantemente a expansão urbana e a 

industrialização.  
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Algumas determinações tecnológicas inseriram-se juntamente ao modelo ISI, como a 

crescente importação de tecnologias pelas economias locais e adequação desta tecnologia às 

condições locais com modificações e redução do grau de inovação. Se em partes este processo 

gerou aprendizado tecnológico, por outro, predominou o setor produtivo submetido à lógica da 

importação da tecnologia (DAGNINO; THOMAS; DAVYT, 1996).  

A partir da década de 1960, o Pensamento Latino Americano sobre Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (PLACTS) defende que a ciência e a tecnologia deveriam ser pensadas 

e definidas a partir de um projeto de sociedade e de país (DAGNINO; THOMAS; DAVYT, 

1996). O PLACTS advertia para o fato de que a festejada "transferência (importação) da 

tecnologia" que se fazia de forma acrítica à época, trazia nos artefatos uma série de 

características culturais, muitas vezes estranhas às culturas locais. Para esses, o 

desenvolvimento local de tecnologias, seria alternativa viável à transferência de tecnologias 

(DAGNINO; THOMAS; DAVYT, 1996). 

A partir deste pressuposto, o PLACTS postulou, principalmente, unir a infraestrutura 

de C&T à estrutura produtiva da sociedade, apontando que a soberania nacional se daria pelo 

desenvolvimento tecnológico que deveria estar incluso no plano político nacional. Essa 

inclusão deveria iniciar a partir do critério de seleção das tecnologias, priorizando as mais 

adequadas, em relação à estratégia de desenvolvimento adotada, sendo que a construção de 

capacidade científica local deveria ser em função da capacidade local de produção, iniciando 

um processo de institucionalização da pesquisa científica, que como já foi citado, resultou na 

profissionalização da atividade científica (DAGNINO; THOMAS; DAVYT, 1996; 

VACAREZZA, 2011; CUTCLIFFE, 2003). 

Entretanto, como alertava Furtado (1974), o controle local de produção não significa 

essencialmente uma menor dependência. Não se o sistema reproduzir os mesmos padrões de 

consumo externo, ficando claro, que “os grupos locais (privados ou públicos) que participam 

da apropriação do excedente, no quadro de dependência dificilmente se afastam da visão do 

desenvolvimento como processo mimético de padrões culturais importados” (FURTADO, 

1974, p. 90). Nesse mesmo sentido, Feenberg (2010) ressalta a dificuldade e o custo de se ter 

um caminho de desenvolvimento totalmente independente, mas tanto nos países desenvolvidos, 

quanto nos em desenvolvimento, as inovações significativas têm sido a linha principal de 

progresso até aqui. Portanto, o grande desafio nos países em desenvolvimento é produzir uma 

ciência territorializada e ao mesmo tempo democratizada, envolvendo diversas formas de 

participação que rompam o “especialistas-estado” (KREIMER, 2007). 
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3.2 DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA BRASILEIRA  

 

 

Em decorrência da colonização portuguesa, o desenvolvimento científico iniciou  

muitos séculos após o início do desenvolvimento científico na Europa e nos EUA (MEIS et al., 

2007). A primeira instituição brasileira voltada à pesquisa foi o Instituto Osvaldo Cruz 

(Fiocruz), fundado, em 1900, no Rio de Janeiro (MEIS et al., 2007). Esta instituição 

desenvolveu pesquisas com o objetivo de eliminar os mosquitos que transmitiam doenças, 

principalmente a febre amarela. Já a primeira associação científica brasileira, voltada a 

discussão de temas científicos, foi a Sociedade Brasileira de Ciências criada em 1916, nesta 

época sem nenhum apoio econômico (MEIS et al., 2007).  

O desenvolvimento científico mais consistente só se deu a partir da criação das 

primeiras agências governamentais voltadas ao apoio financeiro da ciência, no ano de 1951. A 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), com objetivo de 

capacitar novos cientistas, desempenhando importante papel na expansão e na consolidação da 

pós-graduação stricto sensu no Brasil; e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), que prove subsídios de pesquisa e bolsas de estudos (MEIS et al., 2007; 

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR, 

2017a).  

Neste período de criação das agências governamentais o Brasil buscava desenvolver-

se,  para cumprir as demandas da industrialização e das complexidades na administração 

pública, e evidenciou a necessidade de “formação de especialistas e pesquisadores nos mais 

diversos ramos e atividades” (COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL 

DE NÍVEL SUPERIOR, 2017a, online). Logo que foi criada, a CAPES estimulou cursos de 

pós-graduação no Brasil que concebeu mestrado e doutorado para estudantes que já possuíam 

um diploma universitário, desenvolvendo assim, alunos para a pesquisa (MEIS et al., 2007).  

Outro incentivo à ciência brasileira veio do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (FNDCT) e dos fundos setoriais, criados em 1969, neste momento 

com o objetivo de “apoiar financeiramente programas e projetos prioritários de 

desenvolvimento científico e tecnológico do País” (BRASIL, 2016, p. 9). Depois de algumas 

reformulações no seu escopo, seu objetivo foi ampliado e, desde 2007, tem a finalidade de 
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“financiar a inovação e o desenvolvimento científico e tecnológico com vistas a promover o 

desenvolvimento econômico e social do país” (BRASIL, 2016, p. 9). 

No ano de 2016, foram realizadas cinco5 audiências públicas, com objetivo de analisar 

a situação atual do FNDCT e do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das 

Telecomunicações (Funttel), estas audiências abrangeram todos os setores envolvidos (gestores 

e executores dos fundos, universidades, empresas privadas, associações representantes de 

empresas de pesquisas e de inovação), essas audiências públicas enfatizaram a importância dos 

recursos dos fundos destinado ao desenvolvimento científico (BRASIL, 2016). 

Uma das conclusões dessas audiências públicas, foi a importância dos recursos dos 

fundos para que as pesquisas em diversas instituições se tornassem viáveis, enfatizando o 

crescimento do número de publicações científicas do Brasil nos últimos anos como resultado 

deste esforço (BRASIL, 2016). Cruz (2010, p. 1) defende que os “fundos setoriais e os 

instrumentos criados a partir da Lei de Inovação, somados à base acadêmica e industrial criada 

nos últimos sessenta anos, permitem encarar o futuro com otimismo”. 

Considerando esta busca por desenvolvimento, Goldemberg (2003) alerta que os 

países em desenvolvimento não devem seguir exclusivamente modelos de pesquisa 

preestabelecidos por empresas científicas tradicionais, mas sim, desenvolver tecnologias 

adequadas às realidades locais, que ajudem a fortalecer a educação e expandir o papel do 

pesquisador como assessor tanto do governo quanto da indústria. Como exemplo disso, as 

“universidades e empresas, os institutos de pesquisa, públicos ou privados, têm um papel 

fundamental no sistema brasileiro de C&T” (CRUZ, 2010, p. 19). Alguns exemplos desta 

afirmação, são: Institutos, como Fiocruz e o Butantan (desenvolvendo tecnologia, cobrindo toda 

a cadeia até a produção de certos fármacos e vacinas fundamentais para o âmbito nacional); 

Organizações como a Embrapa; o Instituto Agronômico de Campinas, e uma ampla rede de 

organizações estaduais de pesquisa agropecuária,  (contribuições para o desenvolvimento e a 

competitividade do agronegócio nacional); o Laboratório Nacional de Biociências e o Centro 

de Pesquisas do Bioetanol; além do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais que contribui nos 

estudos de sensoriamento remoto do país (CRUZ, 2010).  

Desde o ano de 1952, quando a CAPES iniciou gradativamente a distribuir bolsas de 

estudos6 no Brasil e no exterior, estabeleceu-se uma relação linear entre o número de doutores 

                                                        

5 No plano de trabalho deveria ter ocorrido mais uma audiência, somando seis no total, porém, devido a problemas 

de agenda dos representantes dos Ministérios convidados, a última não foi realizada.  
6 “Em 1952, um ano após sua criação, a CAPES concedeu 3 bolsas de estudo, uma delas no país e duas no exterior. 

Em 1954, o número de bolsas de estudo aumentou para 155, dos quais cerca de metade foi para estudar no 

exterior. Mesmo em 1994, 34% dos doutores brasileiros se formaram no exterior” (MEIS et al., 2007, p. 228). 
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e o número de publicações científicas brasileiras (MEIS et al., 2007; COORDENAÇÃO DE 

APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR, 2017a). Registrou-se um 

crescimento no sistema de pós-graduação no Brasil em todos os campos do conhecimento, 

conforme apresentado na tabela 1, sendo este resultado visível no aumento do número de artigos 

científicos publicados em periódicos internacionais indexados (MEIS et al., 2007).   

 

Tabela 1 – Crescimento do número de publicações científicas do Brasil em comparação a 

outros países 
1993 2003 2013 

País 
Número de 

Publicações 

% do 

mundo 
País 

Número de 

Publicações 

% do 

mundo 
País 

Número de 

Publicações 

% do 

mundo 

1 EUA 383.745 34,80% 1 EUA 463.017 32,20% 1 EUA 429.556 24,90% 

2 Inglaterra 74.773 6,80% 2 Japão 102.830 7,20% 2 China 288.424 16,70% 

3 Japão 64.977 5,90% 3 Inglaterra 98.376 6,80% 3 Alemanha 114.316 6,60% 

4 Alemanha 61.333 5,60% 4 Alemanha 95.558 6,70% 4 Inglaterra 108.311 6,30% 

5 França 48.061 4,40% 5 China 65.905 4,60% 5 Japão 90.678 5,30% 

6 Canadá 46.371 4,20% 6 França 65.460 4,60% 6 França 78.979 4,60% 

7 Itália 29.334 2,70% 7 Canadá 56.253 3,90% 7 Canadá 70.471 4,10% 

8 Russía  27.291 2,50% 8 Itália 51.167 3,60% 8 Itália 70.216 4,10% 

9 Austrália 22.034 2,00% 9 Austrália 35.196 2,50% 9 Índia 62.282 3,60% 

10 Holanda  20.243 1,80% 10 Espanha 34.321 2,40% 10 Espanha 60.230 3,50% 

11 Espanha 17.005 1,50% 11 Rússia 29.876 2,10% 11 Austrália 59.913 3,50% 

12 Índia 16.826 1,50% 12 Holanda 29.178 2,00% 12 
Coreia do 

Sul 
56.262 3,30% 

13 Suécia 14.099 1,30% 13 
Coreia do 

Sul 
26.552 1,80% 13 Brasil 42.931 2,50% 

14 Suiça  13.061 1,20% 14 Índia 24.982 1,70% 14 Holanda 40.951 2,40% 

15 China 12.586 1,10% 15 Suécia  20.562 1,40% 15 Taiwan 32.956 1,90% 

16 Escócia 10.430 0,90% 16 Suiça 20.279 1,40% 16 Rússia 32.263 1,90% 

17 Israel 9.677 0,90% 17 Brasil 19.108 1,30% 17 Suiça 29.801 1,70% 

18 Bélgica 9.055 0,80% 18 Taiwan 16.609 1,20% 18 Turquia 28.765 1,70% 

19 Dinamarca 7.139 0,60% 19 Polônia 16.029 1,10% 19 Irã 28.197 1,60% 

20 Polônia  7.111 0,60% 20 Bélgica 15.886 1,10% 20 Polônia 27.185 1,60% 

21 Finlândia  6.113 0,60% 21 Escócia  14.383 1,00% 21 Suécia 26.725 1,60% 

22 Taiwan  5.858 0,50% 22 Israel 14.009 1,00% 22 Bélgica 22.730 1,30% 

23 Áustria  5.762 0,50% 23 Turquia 13.211 0,90% 23 Dinamarca 17.020 1,00% 

24 Brasil 5.457 0,50% 24 Áustria 11.288 0,80% 24 Escócia 16.089 0,90% 

25 Noruega 4.664 0,40% 25 Dinamarca 10.880 0,80% 25 Áustria  15.679 0,90% 

Fonte: Adaptado de Brasil (2016) 

  

Nota-se, a partir da tabela 1, que o aumento do Brasil foi considerável, entretanto, 

outros países também se destacaram no aumento de suas publicações como China e Coréia do 

Sul. Cruz (2010) aponta para a necessidade da criação de novos centros científicos e centros de 

excelência, para que a ciência brasileira ganhe visibilidade e impacto mundial.   
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No ano de 2003, o governo brasileiro colocou como meta, atingir o valor de 2% do 

Produto Interno Bruto (PIB) investido em pesquisa e desenvolvimento (P&D) (nível próximo 

ao da média dos países da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE, 

que é 2,3%), porém, desde então, o investimento em P&D não ultrapassou a faixa de 1%. Até 

o atual momento esta meta não foi alcançada. O investimento total ficou em 1,22% do Produto 

Interno Bruto (PIB) em 2010, agora a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, 

para os anos de 2016-2019, busca novamente este resultado, porém o plano voltou a ser 

discutido, podendo diminuir os valores investidos futuramente (SENADO, 2012; BRASIL, 

2012a).  

Esta é uma das críticas discutidas nas audiências públicas de avaliação do FNDCT e 

do Funttel, o baixo investimento em pesquisa e desenvolvimento, principalmente quando 

comparado com outros países (BRASIL, 2016). Comparando-se a magnitude de investimento 

em pesquisa e desenvolvimento no Brasil,  em relação ao PIB, percebe-se que o país está acima 

de México, de Argentina, de África do Sul e de Rússia, porém muito abaixo de China e de 

Coréia do Sul, nações que nos últimos anos apresentaram grande desenvolvimento industrial (a 

China tornou-se, em 2011, o segundo maior investidor mundial em P&D), cujos resultados 

destes investimentos são vistos na tabela 2, com uma maior número e crescimento de 

publicações (SENADO, 2012).  

 

Tabela 2 – Comparação internacional do dispêndio em P&D em relação ao PIB de 

investimentos públicos e privados 

  2012-2013 2005-2010* 

América 

Latina 

Chile 0,36 0,39 

México 0,5 0,37 

Argentina 0,58 0,51 

BRASIL 1,24 1,19 

BRICS 

África do Sul 0,73 0,93 

Índia 0,88 0,61 

Rússia 1,12 1,24 

China 2,08 1,7 

OCDE 

Espanha 1,24 1,38 

Itália 1,26 1,27 

Canadá 1,62 1,8 

França 2,23 2,21 

EUA 2,73 2,79 

Alemanha 2,85 2,78 

Japão 3,47 3,33 

Coréia do Sul 4,15 3,36 

    Fonte: Adaptado de Brasil (2016); Brasil (2012a). 

 *Anos de cada dado: Índia (2005); México e Argentina (2007); Chile, Africa do Sul, EUA, 

Coréia do Sul (2008); Brasil e Canadá (2010; demais países (2009).  
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Já quando comparado os números de investimentos em P&D (com os números de 

nações da OCDE7 e de outros países da América Latina e do Brics8) a maior diferença está no 

volume de investimentos feito pela iniciativa privada. Enquanto as empresas brasileiras 

investem apenas 0,55% do seu PIB, a Coréia do Sul e China investem 2,68% e 1,22% 

respectivamente. Esta comparação é representada na tabela 3, seguindo de um maior 

detalhamento do investimento brasileiro em P&D por setor institucional, desde o ano de 2001. 

 

Tabela 3 –  O dispêndio brasileiro em P&D em relação ao PIB, separados por setor 

institucional de 2001 a 2014 

Setores 
% em relação ao PIB 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Dispêndios 

públicos 
0,57 0,52 0,51 0,48 0,48 0,49 0,56 0,57 0,58 0,59 0,6 0,62 0,69 0,67 

Dispêndios 

federais 
0,35 0,32 0,34 0,33 0,33 0,35 0,38 0,39 0,4 0,41 0,41 0,42 0,48 0,45 

Orçamento 

executado 
0,23 0,2 0,21 0,2 0,21 0,21 0,22 0,23 0,25 0,26 0,24 0,25 0,3 0,26 

Pós-graduação 0,12 0,13 0,13 0,13 0,12 0,14 0,16 0,16 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18 0,19 

Dispêndios 

estaduais 
0,22 0,2 0,18 0,15 0,15 0,14 0,17 0,18 0,18 0,18 0,2 0,2 0,21 0,22 

Orçamento 

executado 
0,09 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 

Pós-graduação 0,13 0,13 0,12 0,09 0,09 0,08 0,11 0,12 0,11 0,12 0,13 0,14 0,14 0,16 

Dispêndios 

empresariais 
0,5 0,49 0,49 0,49 0,52 0,49 0,52 0,56 0,53 0,57 0,54 0,51 0,51 0,6 

Empresas 

privadas e 

estatais 

0,48 0,47 0,47 0,47 0,51 0,47 0,5 0,54 0,51 0,55 0,52 0,49 0,48 0,57 

Pós-graduação 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 

Total 1,06 1,01 1 0,96 1 0,99 1,08 1,13 1,12 1,16 1,14 1,13 1,2 1,27 

  Fonte: Adaptado de Brasil (2016).  

 

                                                        

7 A missão da OCDE é promover políticas que melhorem o bem-estar econômico e social das pessoas em todo o 

mundo. A OCDE fornece um fórum no qual os governos podem trabalhar juntos para compartilhar experiências 

e buscar soluções para problemas comuns. Fonte: < http://www.oecd.org/about/>. 
8 É composto por China, Brasil, Rússia, Índia e África do Sul. A primeira reunião dos Ministros dos Negócios 

Estrangeiros do BRIC foi realizada em 2006 entre a China, o Brasil, a Rússia e a Índia, à margem do debate geral 

da 61ª sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas, que desencadeou o prelúdio da cooperação BRIC. Fonte: 

< https://brics2017.org/English/AboutBRICS/BRICS/>. 
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Meis et al. (2007) aborda o desempenho favorável do Brasil, no ano de 2007, sobre o 

desenvolvimento de know how 9 significativo, a partir da venda de produtos nas áreas de: 

extração de petróleo da plataforma oceânica, destilação de petróleo e purificação de seus 

derivados, álcool e biodiesel,  aeronáutica, automação bancária, indústria de metais e mecânica, 

exploração de complexos de celulose, sistemas de computação, etc.. 

No âmbito ambiental um grande avanço foi observado, a partir da inclusão das ciências 

ambientais entre os subprogramas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (PADCT), em meados dos anos 1990, o qual trouxe as ciências ambientais ao lado 

de diversas áreas do saber científico e tecnológico consideradas como relevantes para o 

desenvolvimento nacional, objetivando “a geração e a consolidação da base científica e 

tecnológica necessária para a efetiva inserção da dimensão ambiental no processo de 

desenvolvimento tornando-o sustentável” (PHILIPPI JR, 2000, p. 3) o que incentivou “a 

geração, a adaptação e a transferência de tecnologias apropriadas à manutenção ou à melhoria 

da qualidade desse meio  ambiente” (PHILIPPI JR, 2000, p. 3). Outro ponto positivo, foi o 

Comitê Especial de Ciências Ambientais, criado pela CNPq em 2004, que permitiu que a 

temática ambiental passasse a fazer parte da agenda de ensino, pesquisa e extensão, aumentando 

o seu espaço no fomento à pesquisa, ciência e tecnologia e no Sistema Nacional de Pós-

Graduação (RAYNAUT; ZANONI, 2011;  BRASIL, 2012b).  

Tais ações, a partir de uma perspectiva interdisciplinar, auxiliaram no crescimento 

(tanto em quantidade quanto em qualidade) das propostas relacionadas à temática ambiental, 

nas câmaras de “Meio Ambiente e Ciências Agrárias”, o que resultou na criação, no ano de 

2011, da área de avaliação em Ciências Ambientais da Capes (BRASIL, 2012b, p. 130). 

 

 

3.3 AVALIAÇÃO DA CIÊNCIA 

 

 

A integração multidisciplinar aparece em resposta aos sistemas de formação e de 

pesquisa altamente segmentados e especializados, que são o usual na maior parte das 

instituições acadêmicas no mundo. Faria (2015, p. 96) cita que “o conhecimento é sempre 

relativo às condições internas, objetivas e subjetivas, do sujeito pesquisador; do método e dos 

                                                        

9  Know-how é um termo em inglês que significa “saber como” ou “saber fazer”. Refere-se ao conjunto de 

conhecimentos técnicos e práticos (fórmulas, tecnologias, técnicas, procedimentos, etc.) a respeito de uma 

determinada atividade. Fonte: Instituto Brasileiro de Coaching – IBC. 
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instrumentos utilizados para a apropriação do objetivo”, o que inclui o tanto as relações 

objetivas exemplificadas como relações econômicas, jurídico-políticas, ideológicas, etc., 

quanto as relações intersubjetiva, representada pelo plano histórico e social investigado, e 

provocam assim, “um momento de forte intensidade na produção do conhecimento, pois resulta 

da interação entre as disciplinas” (FARIA, 2015, p. 106). 

Uma vez que o acelerado aumento do conhecimento científico disponível se faz graças 

à introdução de novas estratégias de pesquisa, em que a inovação tecnológica depende do 

desenvolvimento do conhecimento a partir das pesquisas científicas, na medida em que se 

intenciona suprir o pedido de sustentabilidade pública de inovações tecnológicas, atenção 

crescente deve ser dada a tecnologia de base científica e avaliações de políticas (ARBER, 2009; 

NOMALER; VERSPAGEN, 2008). Multiplicando-se assim, os “comitês hiperespecializados 

incumbidos de avaliar a pertinência dos projetos de formação e de pesquisa, de apreciar o 

desempenho dos docentes de atribuir recursos” (RAYNAUT, 2015, p. 5). 

A avaliação dos resultados da investigação científica é uma prática muito comum, uma 

vez que permite “identificar os pontos fortes e fracos de um país  ao nível da ciência e fazer a 

distribuição do financiamento destinado à investigação de acordo com as metas de desempenho 

estabelecidas para o sistema científico” (VIEIRA, 2013, p. 3). 

A publicação Science: The endless frontier, publicada em 1945, destacou a 

importância da pesquisa básica, o que impulsionou a pesquisa universitária. Esta se tornou 

instrumento pelo qual os governos procuram promover o crescimento econômico nos Estados 

Unidos. Tal crescimento foi guiado pela ideia de que um forte apoio governamental aumenta a 

eficácia do sistema nacional de inovação. Como consequência, os programas de ciência e 

tecnologia do governo tornaram-se fontes primárias de financiamento da pesquisa universitária 

nos EUA (JUNG; LEE, 2014). 

Estes programas de incentivo são geralmente associados a missões específicas a serem 

realizadas, como famoso no programa Apollo, considerado o maior programa de C&T 

desenvolvido nos EUA, que objetivava “desembarcar um homem na Lua e devolvê-lo com 

segurança à Terra” (JUNG; LEE, 2014, p. 4). 

Outro programa de incentivo relatado nos Estados Unidos se trata da Iniciativa 

Nacional de Nanotecnologia (National Nanotechnology Initiative), iniciado em 2000, este 

programa é mais específico para as pesquisas universitárias em nanotecnologia, sendo 

caracterizado “como uma intervenção política que visa a comercialização de tecnologia e uma 

direção de pesquisa focada para promover o crescimento econômico nacional” (JUNG; LEE, 

2014, p. 74). No ano de 2014, foi realizada uma análise do número de patentes efetivadas em 
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nanotecnologia nos EUA, no período de 1996 e 2007, e o resultado foi um significativo aumento 

do fluxo de conhecimento da indústria, caracterizando um caso positivo no qual programas 

governamentais de Ciência e Desenvolvimento (C&D) aumentarão a eficiência da pesquisa 

universitária (JUNG; LEE, 2014). 

Medida semelhante aconteceu com a ciência russa, após a queda da URSS em 1990. 

Viveu-se uma estagnação da ciência pelo período de 15 anos, a restauração começou em 2006, 

depois do governo russo introduzir novas políticas de incentivo à ciência, com fundos de 

pesquisa, sendo observado que as tendências da atividade de publicações na Rússia mudaram 

depois disso, principalmente no período de 2006 a 2014. Concluindo que a atenção do governo 

trouxe um grande impacto, fazendo os pesquisadores voltarem seu trabalho para o 

desenvolvimento da ciência, melhorando a eficiência global de todas as áreas de pesquisas, 

porém todo este processo tem de ser realizado sem atropelos. Considerando estes fatos, uma 

nova reforma da ciência russa iniciou em 2013, com a intenção de melhorar também os 

indicadores utilizados para mensurar tal avanço (GUSKOV; KOSYAKOV; SELIVANOVA, 

2016).  

No Reino Unido, no ano de 2015, “quase 7.000 estudos de caso relataram os benefícios 

econômicos, culturais e sociais da bolsa de estudos, estudos estes que foram solicitados como 

parte de um exercício de avaliação no país” (VAN NOORDEN, 2015, p. 150). Muitos órgãos 

de financiamento solicitam aos acadêmicos que planejem os impactos mais amplos de seu 

trabalho quando se candidatam a subsídios, considerando que o país já possui certa cultura de 

auditoria, na qual “classifica a qualidade da pesquisa universitária periodicamente, distribuindo 

anualmente 2 bilhões de libras esterlinas (US $ 3 bilhões) com base nessa avaliação” (VAN 

NOORDEN, 2015, p. 150). Porém, para as auditorias de 2014, o Conselho de Financiamento 

do Ensino Superior da Inglaterra (Higher Education Funding Council for England), adicionou 

um novo requisito, de que “as universidades enviariam estudos de casos detalhando o impacto 

mais amplo de seu trabalho durante 2008-2013 e anunciaram que 20% da nota final de uma 

instituição seria baseada nessas contribuições” (VAN NOORDEN, 2015, p. 150).  

Esta metodologia de avaliação de impacto é questionada por alguns acadêmicos, sobre 

se o componente de impacto para a avaliação da pesquisa fará de fato uma diferença 

significativa na forma como os financiadores regionais distribuem os recursos, de qualquer 

forma, é observado que as instituições de tradição se destacam em auditorias da produção 

acadêmica (Oxford, Cambridge e Imperial College de Londres). Destacaram-se também na alta 

pontuação no impacto (VAN NOORDEN, 2015). 
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Na França, os critérios utilizados para analisar os vínculos entre ciência e sociedade são 

desenvolvidos pelo órgão institucional Agência de Avaliação da Pesquisa e de Ensino Superior 

(Agence d’évaluation de la recherche et de I’enseignement supérieur - AERES). O critério 

intitulado “impacto da investigação” traz certa controvérsia entre os membros acadêmicos, 

sendo este debate, fundamentado a partir de dois fatores baseados no fato de que a influência 

das disciplinas acadêmicas afeta o ‘impacto’, porém os efeitos das posições dentro do AERES 

são também cruciais para a compreensão da avaliação das atividades. Assim, é capaz de se 

tornar um critério legítimo de avaliação e investigação (GOZLAN, 2015, p. 151).  

O sistema de avaliação da pós-graduação brasileira realizada pela Capes, ajusta-se às 

mudanças e às necessidades do conjunto das áreas de conhecimento. Apresentando algumas 

especificidades, é realizada por pares, considerando as diferentes áreas do conhecimento. Este 

sistema de avaliação está associado “ao reconhecimento e fomento, definindo políticas e 

estabelecendo critérios para o financiamento dos programas” (BRASIL, 2012b, p. 127).   

Este sistema de avaliação, desde 1997, faz uso da escala numérica de 1 a 7, sendo que 

os cursos de padrão internacional, possuem conceitos 6 e 7. A CAPES, que possui a atribuição 

tanto de financiar o sistema de pós-graduação, quanto de avaliar o desempenho das 

universidades, tem utilizado-se de parâmetros acadêmicos como: produção de livros e artigos 

científicos, dissertações e teses de teor acadêmico, entre outros, além de critérios quantitativos. 

Inseriu-se nos últimos anos outros fatores como a nucleação e a solidariedade, levando os 

Comitês a atentarem para a capacidade, ou interesse, dos programas mais fortes em cooperarem 

com os mais fracos (BRASIL, 2012b).  

Com o propósito de facilitar o desenvolvimento das atividades de avaliação, a Capes 

dividiu os temas em 49 áreas de avaliação, agregadas por critério de afinidades em 9 grandes 

áreas, conforme o quadro 3. 
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Quadro 3 – Distribuição das nove grandes áreas e das 49 áreas de avaliação da Capes 

Ciências 

Agrárias  

Ciências Agrárias I 

Ciências Biológicas  

Ciências Biológicas I 

Ciências de Alimentos  Ciências Biológicas II 

Medicina Veterinária Ciências Biológicas III 

Zootecnia/Recursos Pesqueiros  Biodiversidade 

Ciências da 
Saúde 

Educação Física  

Ciências Humanas 

Antropologia/Arqueologia 

Enfermagem  
Ciência Política e Relações 

Internacionais 

Farmácia  Educação  

Medicina I Teologia  

Medicina II Filosofia 

Medicina III Geografia  

Nutrição História  

Odontologia  Psicologia  

Saúde Coletiva  Sociologia 

Ciências Exatas 

e da Terra 

Astronomia/Física 

Multidisciplinar  

Biotecnologia  

Ciência da Computação Ensino 

Geociências  Interdisciplinar  

Matemática/Probabilidade e estatística Materiais  

Quimica  Ciências Ambientais  

Ciências Sociais 

Aplicadas  

Administração Pública e de Empresas, 

Ciências Contábeis e Turismo 

Engenharias 

Engenharias I 

Arquitetura, Urbanismo e Design Engenharias II 

Direito Engenharias III 

Economia  Engenharias IV 

Comunicação e Informação 

Linguística, Letras 

e Artes  

Artes/Música 

Planejamento Urbano e 

Regional/Demografia Letras/Linguística 

Serviço Social 

Fonte: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (2017a). 

 

Na avaliação de programas de pós-graduação, a “Capes e os Comitês  devem ter em 

mente o tipo de profissional ou de pesquisador que se deseja formar, considerando-se a 

diversidade da sociedade do conhecimento e das suas demandas” (BRASIL, 2012b, p. 128).  

Uma forma de realizar esta avaliação citada nesta seção, são os indicadores 

bibliométricos. Vários rankings fundamentados em conjunto de indicadores, como número de 

citações, com objetivo de descrever o desempenho científico das instituições existem 

atualmente. Considerando o interesse das instituições em descrever este desenvolvimento, cada 

vez mais estes indicadores ganham espaço dentro das instituições de ensino e as de 

financiamento público (VIEIRA, 2013).  
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Considerando que as agências de financiamento, buscam identificar e incentivar o 

trabalho com alto impacto, uma vez que as atividades científicas, estão sob pressão para 

justificar sua utilidade social e econômica (GOZLAN, 2015; VAN NOORDEN, 2015). 

 

 

3.4 PRODUÇÃO ACADÊMICA E AS BASES DE DADOS 

 

 

O banco de dados de citações do Instituto de Informação Científica – ISI10 (ou Web of 

Science) foi o único banco de dados de publicações e citações de todas as áreas da ciência por 

décadas,  porém, novos bancos de dados e ferramentas que permitem a pesquisa de citações, 

com bases abrangentes e multidisciplinares estão disponíveis atualmente, um dos exemplos 

dessas bases é o Scopus que desde 2004 é uma alternativa (VIEIRA; GOMES, 2009).  Cada 

uma destas bases de dados será abordada posteriormente no texto.  

A Thomson Reuters ISI Web of Knowledge (Web of Science)  foi a pioneira, entre as 

bases de dados multidisciplinar, a disponibilizar o recurso de indexação de literatura científica, 

sendo composta de cinco bases de dados: Science Citation Index Expanded (SCI-

EXPANDED); Social Sciences Citation Index (SSCI); Arts & Humanities Citation Index 

(A&HCI); Conference Procee dings Citation Index – Science (CPCI-S); e Conference 

Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities (CPCI-SSH). Além de ser um 

instrumento que permite obter estatísticas baseadas nas contagens de documentos e citações 

(VIEIRA, 2013; COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL 

SUPERIOR, 2017a). 

A Web of Science (WoS) oferece uma infinidade de dados e ferramentas tecnológicas 

a partir de um sistema integrado e, para isso, possui duas ferramentas de análise: o Journal 

Citation Reports (JCR), um ranking de pesquisa e periódicos profissionais; e o InCities, 

ferramenta de avaliação de pesquisa na web (ANALYTICS, 2017).  

Atualmente, sua base de dados conta com aproximados “1 bilhão de conexões de 

referência citadas indexadas de periódicos, livros e procedimentos de alta qualidade revisados 

por pares” (ANALYTICS, 2017, online). São mais de 18 mil periódicos, objetivamente 

selecionados, com referências citadas que perpassam a delimitação temporal de 1900 até os dias 

atuais (ANALYTICS, 2017, online). A WoS também possui “um recurso padrão que permite a 

                                                        

10 Por já existir a sigla ISI no texto, referindo-se a ‘Industrialização por substituição de importação’, quando se    

tratar do ‘Instituto de informação científica’, será usado o termo ‘Web of Science’. 
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produção de métricas confiáveis que podem ser usadas para avaliar a produtividade da pesquisa 

e o impacto da citação”, o Core Collection (ANALYTICS, 2017, online).  

Outra base de destaque é a Scopus, base referencial da Editora Elsevier, lançada em 

2004, que também possui um vasto banco de dados de resumo e citações de literatura revisada 

por pares, com ferramentas inteligentes para rastrear, analisar e visualizar publicações. 

Fornecendo “uma visão geral e abrangente do resultado da pesquisa mundial nos campos da 

ciência, tecnologia, medicina, ciências sociais e artes e humanidades, a partir de mais de 21.500 

títulos de aproximadamente 5.000 editores internacionais” (ELSEVIER, 2017, online). 

 As fontes abordadas no Scopus são publicações em série que possuem um International 

Standard Serial Number (ISSN), como periódicos, séries de livros e algumas séries de 

conferências ou publicações não-estatutárias que possuem um International Standard Book 

Number (ISBN) como um livro, publicações ou conferências únicas (ELSEVIER, 2017). 

 Segundo a Elsevier, a Scopus conta com mais de 60 milhões de registros, sendo no 

ano de 1996 mais de 38 milhões de registros (dos quais 84% incluem referências); por volta de 

22 milhões de registros são anterior à 1996 que representam até 1823 (resumos incluídos 

quando disponíveis, mas as referências não estão incluídas); e aproximadamente 3 milhões de 

novos registros são adicionados a cada ano, uma média de 5.500 por dia (ELSEVIER, 2017).  

Todos os títulos na base Scopus são classificados em quatro grandes grupos (ciências 

da vida, ciências físicas, ciências da saúde e ciências sociais e humanidades) que são ainda 

divididos em 27 áreas principais e 300 áreas menores. Podendo os títulos pertencerem a mais 

de uma área de assunto (ELSEVIER, 2017). 

Em estudo realizado por Vieira e Gomes (2009, p. 599) observou-se que “cerca de 2/3 

dos documentos referenciados, tanto na Scopus quanto na WoS, podem ser encontrados em 

ambos os bancos de dados, enquanto uma parcela de 1/3 são referenciados apenas em um ou 

outro.” Outro dado da pesquisa é que o impacto da citação dos documentos encontrados em 

ambas as bases é maior, entretanto, se alerta para o impacto da parcela que está indexada apenas 

em uma das bases não deve ser desconsiderado, pois alguns documentos de alto impacto podem 

ser encontrados entre eles. Este tipo de estudo identifica limitações e potenciais das bases de 

dados, quando se objetiva medir o impacto (VIEIRA, 2013). A mesma cita que “a lista de 

periódicos indexados no Scopus é bastante superior à lista indexada no WoS. No entanto o 

Scopus para uma percentagem elevada dos documentos apenas possui citações disponíveis após 

o ano 1996” (VIEIRA, 2013, p. 29). 

As medidas de citação de periódicos, desenvolveram-se como ferramentas no estudo 

do sistema de comunicação científico-acadêmico, evoluindo para o uso na gestão e avaliação 



46 

 

 

do desempenho da pesquisa (COLLEDGE et al., 2010). Considerando que “o impacto da 

produção científica é normalmente efetuado utilizando indicadores baseados na contagem de 

citações” (VIEIRA, 2013, p. 18).  

Porém, é necessário estar atento para que as diferenças de características de citação 

entre as variadas áreas científicas sejam consideradas, a fim de certificar-se de que “as 

diferenças são devidas apenas ao impacto da citação e não ao fato de que os periódicos se 

enquadram em diferentes campos temáticos que apresentam características de citação distintas” 

(COLLEDGE et al., 2010, p. 215-216). Fazendo com que novos estudos explorem as métricas 

de impacto de periódicos, e seu uso como indicadores de desempenho do periódico 

(COLLEDGE et al., 2010). 

 

 

3.4.1 Indicadores de desenvolvimento científico 

 

Meadows (1998, p. 6) define indicadores como abstrações de sistemas, “são abstrações 

de abstrações, a partir de modelos, ou conjuntos de suposições sobre como o mundo funciona, 

o que é importante, que deve ser medido” e o que é mensurável torna-se importante. Essa autora, 

alerta, porém, para a necessidade de escolher indicadores adequados, uma vez que essa escolha 

é determinante para o comportamento do sistema e os modelos vão sempre ser incompletos e 

imperfeitos. É convencional, dentro do ponto de vista científico, distinguir os indicadores entre 

“objetivo” e “subjetivo”, sendo o primeiro passível de ser detectado por instrumentos e 

mensurado a partir de números, geralmente indicando quantidade. Já o segundo, gerado por 

meios que não possam ser facilmente explicados e em unidades que, geralmente, não são 

numéricos e indicam qualidade.  

O número de citações dentro da literatura científica é um indicador deste processo de 

compartilhamento de conhecimento da ciência para a tecnologia, focando na metodologia 

científica (NOMALAE; VERSPAGEN, 2008). Conforme um trabalho recebe maior atenção da 

comunidade científica, isto é visto como um indicador de importância e visibilidade. 

Considerando que, quando se desenvolve um trabalho científico, os investigadores costumam 

se apoiar, em resultados divulgados em documentos publicados anteriormente, e tais resultados 

exercem influência sobre o investigador, que contribui para a resolução de problemas (VIEIRA, 

2013).  Mas cabe salientar, que esta atenção, não pode inferir sobre a sua qualidade científica 

no global, uma vez que “qualidade científica é um conceito multidimensional e que não pode 
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ser caracterizado em toda a sua extensão utilizando apenas a análise de citações” (VIEIRA, 

2013, p. 4).  

Sobre os indicadores científicos, a WoS foi a primeira a publicar uma base reconhecida 

por avaliar os periódicos indexados, o Journal Citation Reports - JCR, posteriormente, a Scopus 

aprovou duas métricas de desenvolvimento científico, sendo elas a SCIMago Journal Rank 

(SJR) e Source Normalized Impact per Paper (SNIP) (COLLEDGE et al., 2010; ANALYTICS, 

2017). A ferramenta de busca Google Scholar também possui uma métrica científica própria, o 

H-index. E no Brasil, a CAPES possui um sistema de avaliação para os periódicos acadêmicas 

intitulado Qualis (VIEIRA, 2013; COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE 

PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR, 2017a).   

O JCR é uma base de dados e um instrumento que fornece análises estatísticas. Nesta 

base de dados estão indexadas mais de 11.000 periódicos científicos indexados, com quase 250 

disciplinas. Para cada uma delas, é disponibilizada uma lista de periódicos e um conjunto de 

indicadores, que se baseiam nas contagens de citações alcançadas pelos documentos publicados 

nos períodos de 2000-2011 (VIEIRA, 2013; ANALYTICS, 2017). E alguns dos indicadores 

são:  

(1) Número total de citações. (2) Impact Factor: utilizando uma janela de citação de 

dois anos. Este indicador fornece, por exemplo, o número médio de citações obtidas 

em 2011 pelos artigos publicados na revista em 2009 e 2010. O valor obtido será o 

Impact Factor da revista em 2011.  (3) Impact Factor utilizando uma janela de citação 

de cinco anos. Este indicador fornece, por exemplo, o número médio de citações 

obtidas em 2011 pelos artigos publicados na revista em 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 

[...]. (VIEIRA, 2013, p. 10).  

 

Nesta pesquisa são enfatizadas suas análises estatísticas, a partir de indicadores. Esta 

ferramenta de análise essencial, resume citações de periódicos na base de dados da Web of 

Science, além de fornecer relatórios sobre o desempenho de citação, a rede de citação e a 

contagem e tipo de materiais publicados (ANALYTICS, 2017). 

O indicador ‘fator de impacto’ (FI) não deve ser usado sem redobrada atenção aos 

muitos fenômenos que influenciam as taxas de citação (ANALYTICS, 2017). Como exemplo, 

o número médio de referências citadas no artigo médio, no qual, o FI deve ser usado com uma 

avaliação por pares. No caso da avaliação acadêmica, às vezes não é apropriado usar o impacto 

do periódico de origem para estimar a frequência esperada de um artigo recentemente 

publicado, sendo novamente indicado nestes casos uma avaliação de pares informada. As 

frequências de citação para artigos individuais são bastante variadas (ANALYTICS, 2017).  

O JCR mede a influência e o impacto da pesquisa nos níveis de periódicos e de 

categoria, mostrando a relação entre as citações. Além de explorar o impacto e a influência dos 
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principais periódicos do mundo, realizando comparações diretas de títulos usando as análises 

de quartil ou de tendências (ANALYTICS, 2017). O resultando é a classificação de rankings 

de periódicos e categorias por métricas claramente definidas, no qual os resultados podem ser 

exportados para um relatório personalizado, “os produtos deste processo são: a medida 

influência e impacto nos níveis de periódicos e categoria, visualização do relacionamento entre 

os periódicos citados, e o impacto de um periódico ao longo do tempo (ANALYTICS, 2017, 

online).  

Cada referência citada em uma publicação acadêmica é considerada um 

reconhecimento de influência. O JCR, portanto, agrega todas as citações a um determinado 

documento no numerador, independentemente do tipo de documento citado. As citações que 

compõem o numerador JIF são extraídas dos índices de periódicos e procedimentos na Web of 

Science Core Collection (ANALYTICS, 2017, p. 3). 

O Journal Impact Factor  (JIF) é calculado a partir do número de citações recebidas 

em determinado ano, de artigos publicados nos dois anos anteriores, dividido pelo número total 

de itens acadêmicos (artigos e avaliações) publicados no periódico nos dois anos anteriores 

(ELSEVIER, 2016).  

Algumas das vantagens nessa métrica são: a possibilidade de aplicar ferramentas 

quantitativas para entender a atividade editorial e avaliar periódicos impactantes que 

influenciem a pesquisa; medir a influência e o impacto nos níveis de periódicos e categoria, 

classificáveis por várias métricas definidas; comparar periódicos por tendências; visualizar o 

relacionamento entre as citações e os periódicos citados; traçar o impacto de um periódico ao 

longo do tempo; e relatório dos dados implícitos (ANALYTICS, 2017).  

Algumas desvantagens estão no seu uso para fins diferentes ao qual a métrica foi 

planejada, o que vem levado a uma série de críticas. Uma delas está no fato de não equiparar as 

diferentes áreas de conhecimento ao resultado final, outra consiste no fato de ser “burlada” a 

partir de políticas editoriais e de práticas de auto citação (COLLEDGE et al., 2010). A Scopus, 

em 2010, aprovou duas métricas de desenvolvimento científico, sendo elas a SCIMago Journal 

Rank (SJR) e Source Normalized Impact per Paper (SNIP). Tais métricas foram desenvolvidas 

pelos parceiros especialistas bibliométricos do SCImago Research Group e o Centre for Science 

and Technology Studies (CWTS), as métricas são calculadas pelas equipes bibliométricas 

externa da Elsevier, usando dados brutos da base de dados da Scopus (COLLEDGE et al., 

2010).  

Citando individualmente cada uma delas, a SJR, foi desenvolvido pelos Professores 

Félix de Moya, chefe do SCImago Research Group com sede na Espanha, e Vicente Guerrero 
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Bote da Universidade da Extremadura em Badajoz, Espanha, e se trata de uma métrica de 

prestígio que pode ser aplicada em periódicos, séries de livros e trabalhos de conferência. Com 

o SJR, o campo de assunto, qualidade e reputação do periódico têm um efeito direto sobre o 

valor de uma citação (ELSEVIER, 2017).  

O SJR relaciona as citações de acordo com o status do periódico citado, objetivando 

medir o prestígio do jornal. O prestigio de um periódico está diretamente relacionado ao 

prestigio dos periódicos nos quais é citado. Trata-se de uma métrica de prestígio inspirada no 

PageRank11 do Google, sendo que o campo, a qualidade e a reputação de um periódico têm um 

efeito direto sobre o valor das citações. Podendo em algumas situações, esse processo convergir 

para que os valores de SJR não mudem significativamente e, no final, uma citação de uma fonte 

com uma SJR relativamente alta vale mais do que uma citação de uma fonte com um SJR 

relativamente baixo (COLLEDGE et al., 2010).  

O SJR busca limitar os benefícios excessivos provenientes da autocitação do periódico 

(a métrica desconhece autocitações). Desta forma, o valor das autocitações de periódicos ainda 

é reconhecido, mas limitar o que geralmente é visto como práticas de citação manipuladoras 

(COLLEDGE et al., 2010). 

O cálculo do indicador considera uma janela temporal de três anos e consiste no 

número médio de citações ponderadas recebidas em um ano, dividido pelo número de 

documentos publicados nos três anos anteriores (ELSEVIER, 2016). Outra lista disponibilizada 

pela SCIMago Journal Rank é o Índice h, com nome idendico a métrica do Google Acadêmico, 

o índice h (SJR) aponta a quantidade de artigos recebida pelo periódico (h) que recebeu pelo 

menos h citações. Esta lista, procura quantificar tanto a produtividade do periódico, como o 

impacto, e, é aplicável a cientistas individualmente e países também (SCIMAGO JOURNAL 

RANK, 2018).  

Desenvolvido pelo Professor Henk Moed, do Centre for Science and Technology 

Studies da Universidade de Leiden, o SNIP tem por característica compensar as disparidades 

no potencial de citações, objetivando explicar as diferenças de tópico em todos os campos de 

                                                        

11 PageRank (PR) é uma métrica criado pelo Larry Page e utilizada pelo Google dentro do seu algorítmo para 

entender a importância que um site, ou página, tem para ele (Google) frente a Internet. Um método atribui 

classificações de importância a módulos em um banco de dados vinculado, como qualquer banco de dados de 

documentos contendo citações, a world wide web ou qualquer outro banco de dados hipermídia. A classificação 

atribuída a um documento é calculada a partir das classificações dos documentos que o citam. Além disso, a 

classificação de um documento é calculada a partir de uma constante que representa a probabilidade de um 

navegador através do banco de dados saltar aleatoriamente para o documento. Fonte: United States Patent 

(6,285,999), 2001.  
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pesquisa. É uma proporção do impacto de citação de um periódico e do grau de atualidade do 

campo de assunto (COLLEDGE et al., 2010).   

O numerador do SNIP oferece o Impacto Bruto por Periódico  (raw impact per paper 

– RIP), que é semelhante ao JIF, seu denominador é igual ao potencial de citação no campo de 

assunto de um periódico, uma medida das características de citação do campo em que o periódico 

se encaixa, “determinada pela frequência e rapidez com que os autores citam outros trabalhos 

e a forma como o campo é coberto pelo banco de dados” (COLLEDGE et al., 2010, p. 217).  

Em outras palavras, o potencial de citação pode ser considerado como uma medida da 

atualidade do campo. Já que os campos com um tópico mais popular tendem a atrair mais 

autores que compartilham o mesmo interesse intelectual. “Os trabalhos são escritos em um 

número limitado de periódicos altamente visíveis, e os autores tendem a citar, além da base 

intelectual comum, os trabalhos mais recentes de seus colegas. Estes campos populares tenderão 

a ter JIFs mais elevados” (COLLEDGE et al., 2010, online).  

O potencial de citação mostra que não varia apenas entre categorias de periódicos, ou 

disciplinas (por exemplo, periódicos sobre Matemática, Engenharia e Ciências Sociais tendem 

a ter valores mais baixos do que títulos em Ciências da Vida), mas também entre periódicos da 

mesma categoria de assunto. Um exemplo, é que os periódicos básicos tendem a mostrar 

potenciais de citações maiores do que periódicos clínicos aplicados e periódicos que cobrem 

tópicos emergentes mais altos do que periódicos em disciplinas clássicas ou mais gerais 

(ELSEVIER, 2017). 

Os valores de SNIP são atualizados uma vez por ano, com uma janela de citação de 

três anos, provendo uma visão atual do cenário de pesquisa, e o cálculo consiste na contagem 

de citações do RIP dividido pelo potencial de citação em seu assunto (ELSEVIER, 2017). 

Em comparação, o SJR e o SNIP quando observados os campos em que os 

profissionais publicam, principalmente em periódicos cobertos pelo banco de dados de citação 

que utilizam, há uma alta imediação de citação e uma estrutura clara em termos de periódicos 

básicas e mais periféricas. O SJR tende a indicar a adesão de uma revista a este núcleo mais 

claramente do que o SNIP. Por outro lado, em campos que são heterogêneos em termos de 

cobertura de assunto e práticas de citação, campos em que os periódicos não são os canais de 

publicação dominantes, o SNIP tende a avaliar o impacto de uma citação em maior contexto 

(COLLEDGE et al., 2010). 

Comparando a periodicidade das três métricas, o JCR estabeleceu um intervalo de 

tempo de publicação de dois e cinco anos. O SJR e o SNIP optou pela análise em um limite 

temporal de três anos, justificando-se pelo fato de em alguns campos, a citação não atingiram 
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o seu ápice de citações no período de dois anos, outras atingem o ápice antes do período de 

cinco anos, sendo assim, a  janela de três anos é o adequada para dar aos campos em que o 

impacto amadurece lentamente para alcançar seu máximo em quanto não penaliza os campos 

nos quais o impacto é definido rapidamente (COLLEDGE et al., 2010). 

O Google Scholar é um sistema de busca amplamente difundido e de fácil acesso, na 

qual disponibiliza buscas nas mais diversas áreas de investigação, pois possui uma grande 

variedade de meios de comunicação dos resultados (VIEIRA, 2013). Este sistema fornece, de 

maneira simplificada, uma vasta literatura acadêmica. Disponibilizando a produção em 

diferentes disciplinas e fontes como: artigos, teses, livros, resumos e opiniões judiciais, editores 

acadêmicos, sociedades profissionais, repositórios online, universidades e outros sites 

(GOOGLE, 2017).  

O Google Scholar é composto pelos seguintes índices: índice h (o maior número h, de 

modo que pelo menos h artigos nessa publicação foram citados pelo menos h vezes cada), h-

core (um conjunto de artigos mais citados da publicação) e o h-medium (uma medida da 

distribuição das citações aos artigos no h-core). Estas métricas são apenas dos artigos 

publicados nos últimos cinco anos, sendo o índice h5 e a mediana h5 é exibida em toda pesquisa 

pelo Google Scholar (Google Acadêmico), juntamente com suas contagens de citações, o 

PageRank também era uma métrica sobre o prestígio dos websites, porém o Google deixou de 

publicar a mesma desde 2016 (GOOGLE, 2017).  

Porém, várias críticas são apontadas a esta métrica, algumas destas críticas são: (1) 

falta de informação em relação ao número de registros indexados ou sobre o período de 

indexação dos documentos publicados, (2) não existe uma seleção rigorosa sobre o material a 

ser indexado, (3) apenas é possível realizar a pesquisa de informações empregando um pequeno 

número de campos, (4) a  exportação da informação para software de referências bibliográficas 

é muito antiquada, permitindo apenas a exportação de um documento de cada vez, (5) não 

oferece informação suficiente para a construção de indicadores normalizados, que são 

indispensáveis na análise de citações, (6) aparecem com muita frequência documentos 

duplicados, e (7) é possível a manipulação dos resultados de citação (VIEIRA, 2013).   

Considerando que cada métrica tem seus recursos particulares, mas, em geral, todos 

eles pretendem fornecer rankings e informações sobre o desempenho com base na análise de 

citações (ELSEVIER, 2017). O quadro 4, mostra resumidamente a característica de cada 

métrica apresentada.  
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Quadro 4 – Resumo das métricas científicas apresentadas 

  Google Scholar JCR SNIP SJR 

O que é 

medido 

Produtividade e 

impacto de citação 

de um periódico. 

Número médio de 

citações de itens 

publicados 

recentemente no 

periódico. 

Número médio de 

citações de itens 

publicados 

recentemente no 

periódico 

contextualizado por 

área do conhecimento.   

Prestígio científico do 

periódico. 

Como é 

medido 

Baseado no conjunto 
de publicações mais 

citadas e no número 

de citações que essas 

publicações 

receberam. 

Razão entre o número 

de citações no ano 
corrente para os itens 

citáveis publicados nos 

dois anos anteriores e 

o número de itens 

citáveis publicados no 

mesmo período. 

Razão entre o número 
médio de citações por 

artigo  e o potencial de 

citação da área do 

conhecimento a que se 

refere o periódico. 

Baseado na ideia de 

que a área do 
conhecimento, a 

qualidade e a 

reputação de um 

periódico influenciam 

diretamente as 

citações por ele 

realizadas. 

Útil para 
Comparar diretamente periódicos referentes a 

uma mesma área do conhecimento. 

Comparar diretamente periódicos referentes a 

diferentes áreas do conhecimento. 

Vantagem 

Aplica-se a grupos 

de cientistas, tais 

como 

departamentos, 

universidades, 

países. 

Indicador 

bibliométrico mais 

amplamente utilizado. 

Considera a frequência 

de citação da área de 

conhecimento. 

Elimina manipulação: 

para aumentar seu 

valor é preciso 

publicar em periódicos 

com maior prestígio. 

Desvantagem 

Pode ser manipulado 

por meio de 

autocitações. 

Afetado por políticas 

editoriais. 

Comparado ao JCR, 

tende a diminuir as 

diferenças entre os 

periódicos. 

Comparado ao JCR, 

tende a aumentar as 

diferenças entre os 

periódicos. 

Fonte: Adaptado de Colledge et al. (2010).   

 

 Conforme apresentado no quadro 4, quando observado a vantagem dos indicadores 

científicos, todos podem ser aplicados como ferramenta, complementando-se a partir de cada 

característica positiva ou negativa de cada métrica (COLLEDGE et al., 2010). Estes indicadores 

têm sido utilizados, massivamente, para delinear o desempenho científico. O que tem chamado  

atenção das autoridades nacionais, instituições de financiamento público ou líderes de 

instituições que praticam investigação, e que procuram formas de descrever o desempenho 
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científico das instituições (VIEIRA, 2013).    

O WebQualis-Periódicos, é usado pela CAPES para “classificar a produção científica 

dos programas de pós-graduação no que se refere aos artigos publicados em periódicos 

científicos” (COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL 

SUPERIOR, 2017a, online), esta classificação segue “critérios previamente definidos pela área 

e aprovados pelo Conselho Técnico-Científico da Educação Superior (CTC-ES), que procuram 

refletir a importância relativa dos diferentes periódicos para uma determinada área” 

(COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR, 

2017a, online). 

É importante destacar que o Qualis é uma ferramenta de avaliação dos programas de 

pós graduação, com função clara e definida de contribuir com os comitês de avaliação no 

provesimento de analisar e qualificar a produção bibliográfica dos docentes e discentes, 

adicionando característica quantitativa ao qualitativo. E que não pode ser confundido com uma 

base de indexação de periódicos, ou mesmo uma base bibiométrica (não permite o cálculo de 

medida de impacto), considerando que não é uma fonte de classificação da qualidade dos 

periódicos científicos além da avaliação dos programas de pós-graduação, cumprindo os 

requisitos estabelecidos pela CAPES (BARATA, 2016).  

A classificação, atualizada anualmente, é realizada pelas áreas de avaliação da CAPES, 

como apresentado no quadro 3, e “esses veículos são enquadrados em estratos indicativos da 

qualidade (A1, o mais elevado; A2; B1; B2; B3; B4; B5; C, com peso zero)” 

(COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR, 

2017a, online), nestes estratos são atribuídos pontos entre 100 e 0.  Uma característica a 

considerar é que “apenas os periódicos que tenham recebido produção no ano ou período de 

classificação serão listados e classificados” (COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO 

DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR, 2017a, online), se tratando de uma lista de periódicos 

efetivamente utilizados pelos programas de pós-graduação no período.  

O Qualis Periódicos possui três regras gerais, que são aplicadas a todas as áreas 

independente dos critérios específicos determinado pelas área de avaliação individualmente.  

Objetivando preservar o caráter classificatório entre as produções, induzindo as mesmas a 

serem seletivas enquanto os estratos, estabeleceu-se as seguintes regras: (1) Não mais que 50% 

dos periódicos podem ser classificadas em A1, A2 ou B1, independente da área de 

conhecimento, apenas metade dos periódicos serão classificados nestes três estratos; (2) Apenas 

25% dos periódicos serão enquadrados nos estratos A, considerados de excelência; (3) Os 

periódicos classificadas como A1, têm que ser em menor quantidade que as publicações 
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classificadas como A2 (COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE 

NÍVEL SUPERIOR, 2017a; BARATA, 2016). Estes critérios são obrigatórios a todas as áreas 

de avaliação, cumprindo estes, as áreas têm liberdade para definir os critérios a serem 

apresentados em cada relatório de avaliação quadrienal realizado pela CAPES.  

Dentro da Web of Science, a área de ‘ciências ambientais’ alguns temas abordados 

são: contaminação ambiental e toxicologia, saúde ambiental, monitoramento ambiental, 

geologia ambiental, gestão ambiental, ciência e conservação do solo, pesquisa e engenharia de 

recursos hídricos e mudanças climáticas (ANALITICS, 2017). No Brasil, essas definições 

encontram-se na área de avaliação da CAPES. Alguns exemplos de critérios adotados dentre as 

áreas de avaliação com escopo voltado a área ambiental e ao desenvolvimento serão abordados. 

Entre eles estão: biodiversidade, ciências ambientais, engenharias I, interdiciplinaridade, 

planejamento urbano e regional.  

A área de avaliação biodiversidade, inserido na grande área de ciências biológicas 

define o qualis dos periódicos a partir de modelo “que utiliza dois indexadores para chegar a 

estratificação: o FI, publicado pela Thomson Reuters (agora Clarivate Analytics) no Journal 

Citation Reports (JCR), e o Índice H dos periódicos da SCImago Journal & Country Rank 

(SJR)”  sendo estas médias adquiridas pela divisão do FI  pela mediana dos FI da categoria a 

qual o periódico está vinculado (COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE 

PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR, 2017b, p. 9). Neste caso, o Qualis A1 é  cedido aos 

periódicos com H (SJR)  90 e Indicador de impacto (IIp)  2,30; A2 para H  80 e < 90, IIp  

1,40 e < 2,30; B1 com H 40 e < 80, IIp  1,00 e <1,40; os periódicos B2 possuem H  16 e < 

40, IIp 0,60 e < 1,00; B3 os valores  10 e < 16, e  IIp  0,25 e < 0,60; B4 valores 5 e < 10 e 

IIp  0,10 e < 0,25. Os valores de B5 são destinados àos periódicos indexados Scielo (base 

brasileira) ou H <5 e IIp < 0,10 (COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL 

DE NÍVEL SUPERIOR, 2017b). 

As áreas de avaliação ciências ambientais e interdisciplinar, inseridas na grande área 

multidisciplinar, utiliza os seguintes critérios para a classificação dos periódicos na área de 

ciências ambientais são: A1 se dá a periódicos com FI JCR (5 anos) ou “cites per doc”  2,80, 

ou média nas outras áreas com aderência à Área de Ciências Ambientais igual a A1 (este critério 

é aplicado àos demais estratos); A2 se trata de FI (5 anos) ou “cites per doc” < 2,80 , e  1,5, 

além deste critério, existe a “indução selecionada de periódicos nacionais classificados no 

estrato B1” (este critério se repete nos estratos B1 e B2) (COORDENAÇÃO DE 

APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR, 2017c, p. 8); a linha de corte 
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do estrato B1 é FI (5 anos) ou “cites per doc” < 1,5, também são considerados os periódicos 

que se enquadram com o tema das ciências ambientais indexados nas bases Web of Science, 

Scopus e Scielo. B2 é definido pelos periódicos sem FI (5 anos) ou “cites per doc” insufuciente 

para os outros estratos; B3 verifica-se se existe corpo editorial que trabalha com avaliação por 

pares, circulação, acesso e periodicidade; os estratos B4 e B5 usa critérios semelhantes aos 

anteriores, diferenciando-se pela média das outras áreas nos respectivos estratos. Para C  

enquadra os periódicos sem boas práticas editoriais segundo normas da CAPES 

(COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR, 

2017c).  

A área de avaliação interdisciplinar não apresenta critérios sistematizados para a sua 

classificação, mas indica que foram considerados indicadores quantitativos e qualitativos. Os 

indicadores quantitativos foram os indicadores bibliométricos de impacto no JCR (últimos 

cinco anos) e no SJR; os indicadores qualitativos consideram: a indexação nas principais bases, 

tanto as gerais quanto as específicas interdisciplinares, alguns exemplos são a Scielo, Scopus, 

Latindex, Web of Science e PubMed; edição realizada por sociedades científicas; escopo do 

periódico e o corpo editorial, avaliadores.  Os únicos estratos que especificaram alguma 

característica foram o B5 (periódicos com características locais) e o C (periódicos que não 

apresentaram indicadores). “Quando necessário, foram consultados os estratos atribuídos por 

outras áreas de avaliação da CAPES” (COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE 

PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR, 2017d, p. 13). 

Inserida na área de avaliação das engenharias, os critérios apresentados para a 

definição dos estratos A1 a B1 são os valores limites do FI (A1: FI  1,4; A2: FI   0,7 e, < 1,4; 

B1: FI < 0,7). Nestes estratos somente são considerados os periódicos indexados nas bases: 

“JCR, SCOPUS, SCIELO, INDEX-PSI, BIOSIS, CAB, ECONLIT, FSTA, GEOREF, 

MATHSCI, MLA, PHILOSOPHER, PSYCINFO, SPORT DISCUS, Pubmed, LILACS, 

Medline, AGRIS, IEEEXplore, INSPEC e SCImago” (COORDENAÇÃO DE 

APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR, 2017e, p. 39).  

Outros critérios apresentados em engenharias I é o caso de periódicos da principal 

sociedade científica representativa da subárea, porém não indexadas nas bases citadas 

anteriormente ou sem FI são consideradas B2; os periódicos das demais sociedades científicas 

são B3; os periódicos B4 caracteriza-se pelo corpo de revisores em número restrito de 

instituições; B5 são os periódicos de abrangência local (COORDENAÇÃO DE 

APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR, 2017e).   
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A área de avaliação planejamento urbano e regional não mostra os critérios 

apresentados no relatório quadrienal de 2017. Porém usa critérios publicados em um relatório 

qualis de 2016, neste documento são consideradas a indexação-pertencimento em dois tipos de 

bases de dados: primeiro o JCR e o SJR como principais índices de citação internacionais; e em 

seguida as bases de caráter geral (Scielo, Latindex, RedAlyc, DOAJ, Muse, JSTOR). Nestes 

termos, os periódicos A1 possuem a obrigatoriedade de possuir JCR e SJR; os A2 deve apenas 

conter um destes; os periódicos B1 devem estar na base Scielo e em pelo menos uma outra base; 

B2 os periódicos devem pertencer a pelo menos tês bases, sem nenhum nome em 

obrigatoriedade; B3 em pelo menos duas bases e B4 em uma. São considerados B5 os 

periódicos que atende aos critérios mínimos estabelecidos para ser considerado um periódico, 

mesmo que sem estar indexado em nenhuma base (COORDENAÇÃO DE 

APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR, 2016)  

 Em levantamento realizado pela Capes no ano de 2012, constatou-se que a “média 

global dos impactos relativos dos artigos científicos em todas as áreas do conhecimento é de 

4,86 e para as publicações brasileiras 3,04” (BRASIL, 2012b, p. 140). Sendo que algumas áreas 

de avaliação possuíam  alguns índices muito próximos aos globais, como o caso de Engenharia 

(2,19 índice global e 2,07 o índice brasileiro), Matemática (1,51 global e 1,34 

brasileiro)(BRASIL, 2012b). 

 A avaliação dos resultados da investigação científica “permite identificar os pontos 

fortes e fracos de um país ao nível da ciência e fazer a distribuição do financiamento destinado 

à investigação de acordo com as metas de desempenho estabelecidas para o sistema científico” 

(VIEIRA, 2013, p. 3). Tais metas, representam valores específicos a serem alcançados, 

geralmente definidas por processo decisório. E seus progressos (alcance das metas) precisam 

ser observáveis ou mensuráveis, “de maneira geral os objetivos são usualmente qualitativos 

indicando mais uma direção do que um estado específico. O fim a ser alcançado, por exemplo, 

pode ser o de melhorar a qualidade ambiental” (VAN BELLEN, 2006, p. 43-44).  

 Neste sentido, “as normas internacionais de contabilidade do capital natural 

envolveram-se, e foram desenvolvidas muitas parcerias e programas de pesquisa de 

capacitação” (VIRTO et al., 2018, p. 244-245). O capital natural, como citado, está inserido em 

uma estrutura sistêmica de desenvolvimento, que é estruturada em três capitais (MEADOWS, 

1998). 
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4 OS TRÊS CAPITAIS    

 

 

 O principal objetivo do desenvolvimento, segundo Meadows (1998), é alcançar o bem-

estar da sociedade, e para que este objetivo seja alcançado estruturam-se três capitais, sendo 

necessário que todos concorram para o mesmo objetivo. Os três capitais são: capital natural, 

capital social e capital construído.  O capital, de uma forma geral, está ligado ao estoque de 

materiais ou informações, sendo que a partir de uma destas estruturas sistêmicas (em conjunto 

ou isoladas), gera-se um fluxo de serviços, usados para “transformar materiais ou a 

configuração espacial de materiais, para melhorar o bem-estar dos seres humanos” 

(COSTANZA et al., 1997, p. 254).   

 Esta proposta de divisão adotada pelo grupo Balaton12 é fundamentada no modelo de 

Herman Daly, que desenvolveu na década de 1970 a representação da “relação entre a economia 

humana e a terra, de forma clara, lógica e sistemática” (MALHEIRO; COUTINHO; PHILIPPI 

JR, 2012, p. 51). Nesse modelo, a ideia principal é situar a economia dentro de uma hierarquia, 

suprindo-se em uma base de recursos naturais e chegando ao auge do propósito final (DALY, 

1973). Esta proposta de segregação dos capitais, não significa uma fragmentação da realidade, 

mas apenas um recurso metodológico para modelar os indicadores de desenvolvimento 

sustentável, porém, ainda assim, se faz necessária análise prévia integrada do fenômeno ou 

região escolhida como campo de estudo (MEADOWS, 1998).  

 Este triângulo é composto em sua base pelo que Daly (1973) chama de ‘recursos 

intermediários’, que representa o capital natural, ou seja, a base em que toda a vida e todas as 

transações econômicas são construídas e sustentadas.  Depois de serem estudados pelas ciências 

e convertidos pela tecnologia para ‘objetivos intermediários’ (ferramentas, máquinas, fábricas, 

mão de obra qualificada, material processado e energia), são voltados a construir capital e 

capital humano e matéria-prima. Esses ‘recursos intermediários’ definem a capacidade 

produtiva da economia. Sendo os ‘objetivos principais’ aquilo que é prometido pelos governos 

e as economias deveriam oferecer, como: os bens de consumo, saúde, riqueza, conhecimento, 

lazer, comunicação, transporte (Figura 2) (DALY, 1973; MEADOWS, 1998; MALHEIROS; 

COUTINHO; PHILIPPI JR, 2012). 

                                                        

12 O grupo Balaton, fundado em 1981, é uma rede internacional de estudiosos e ativistas que trabalham no 

desenvolvimento sustentável em seus próprios países e regiões. A partir de uma perspectiva interdisciplinar, de 

sistemas inteiros. Individualmente e em conjunto, trabalham indicadores de desenvolvimento sustentável em 

contextos locais, nacionais ou internacionais. 
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 A integração do triângulo, de baixo para cima, requer boa ciência e sistemas 

econômicos e políticos justos e eficientes e uma cultura que ilumina os propósitos mais elevados 

da vida (MEADOWS, 1998). Malheiros, Coutinho e Philippi Jr (2012) reproduzem na figura 2 

a síntese proposta por Meadows (1998).  

 

Figura 2 – Reprodução adaptada do sistema de informações voltadas ao desenvolvimento 

sustentável proposto por Meadows (1998) 

 

      Fonte: Malheiros, Coutinho e Phillippi Jr (2012, p. 52) 

  

 

 Dentro desta definição, verifica-se que o capital natural engloba recursos naturais 

disponíveis no planeta, os quais são importantes para o desenvolvimento econômico 

sustentável. Neste sentido, Daly conceitua o capital natural a partir de três regras básicas para 

a sustentabilidade (Daly rules), sendo elas:  

 

(1) os recursos renováveis não devem ser utilizados mais rapidamente que sua 

capacidade de regeneração; (2) os recursos não renováveis não devem ser consumidos 

em taxas acima da capacidade do sistema de desenvolver tecnologia para que sejam 
substituídos por recursos renováveis; e (3) a poluição e os resíduos sólidos não devem 

ser emitidos mais rapidamente do que o sistema natural possa absorvê-los 

(MALHEIROS; COUTINHO; PHILLIPPI JR., 2012; MEADOWS, 1998).  

 

  

 Falando sucintamente sobre os outros capitais, o capital construído se trata do conjunto 

de resultados das atividades humanas de transformação do capital natural, tem-se como 

exemplos, a ciência e a tecnologia utilizadas pelo ser humano para atingir objetivos das 

indústrias, do comércio, do saneamento, dos transportes, da energia elétrica e segurança etc.; e 
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o capital social, seria o estoque de atributos inerente aos indivíduos e à coletividade humana, 

ligado ao conjunto de características sociais e culturais da população e sua capacidade produtiva 

para a economia, a mobilidade, o consumo, os bens, a saúde e o lazer, no contexto do território 

(MEADOWS, 1998; MALHEIROS; COUTINHO; PHILIPPI JR., 2012). O quadro 5 traz 

exemplos de aplicações dos três capitais usados como modelo no projeto de pesquisa o Modelo 

de indicadores de desenvolvimento territorial sustentável (DTS), projeto do qual esta pesquisa 

se originou.  

 

Quadro 5 – Síntese do modelo analítico do projeto de pesquisa “Modelo de indicadores de 

DTS” 

DTS  

Dimensão Macro categorias  

Capital 

Construído 

Sistemas de abastecimento de água; sistemas de 

fornecimento de energia; sistemas de transportes; 

sistemas de educação; sistemas de saúde; sistemas 

de comunicação; sistemas de produção e comércio; 

etc.  

Capital 

Social 

Confiança e cooperação; sentido de pertencimento; 

identidade compartilhada; solidariedade; conjunto 

de normas e valores; associativo; capacidade auto-

organizativa; participação e cidadania; democracia; 

etc.  

Capital 

Natural  

Recursos não-renováveis; recursos renováveis; 

recursos naturais; serviços ambientais; recursos 

intangíveis; recursos intangiveis provenientes da 

natureza; etc.  

  Fonte: Fernandes et. al. (2017, p.3)  

 

Esta divisão sistêmica em capitais pode ser comparada com os conceitos do ponto de 

vista de um banco, universidade ou mesmo uma empresa, no qual “desenvolvimento” significa 

aumentar o estoque de riqueza e “sustentabilidade” representa viver com a renda desta riqueza, 

sem se utilizar dos princípios. Seguindo este raciocínio, não poderia ser considerado “renda” a 

“explosão temporária de dinheiro que vem do desenho de capital mais rápido do que é 

reabastecido” (MEADOWS, 1998, p. 46). A mesma ideia é utilizada pelo “capital natural”, que 

visa utilizar-se de seus recursos, porém sem danificar a fonte deste recurso (MEADOWS, 

1998).  
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4.1 O CAPITAL NATURAL  

 

 

 Meadows (1998, p. 47) define capital natural como "os estoques e fluxos na natureza 

a partir dos quais a economia humana leva seus materiais e energia (fontes) e para os quais 

jogamos esses materiais e energia quando terminamos com eles (sumidouros)”. Sendo este 

conceito historicamente ligado à produção e ao fornecimento de materiais, energia ou serviços, 

associa-se ao reconhecimento de que é a base material de sustentação da economia e parte 

fundamental do processo de desenvolvimento territorial.  O capital natural é a base material do 

desenvolvimento enquanto o trabalho é a base criativa transformadora da base material, no qual, 

em outras palavras, se trata do fluxo econômico sustentável chamado de “renda natural” e o 

estoque que produz este fluxo sustentável de “capital natural” (COSTANZA; DALY, 1992; 

COSTANZA et al., 1997; O’CONNOR, 2000).   

 O conceito de capital natural, atribuído normalmente à economia ecológica, pode ser 

definido a partir de duas tipologias: recursos não-renováveis, como petróleo, carvão e minerais; 

e recursos renováveis oriundos dos ecossistemas. Nestes casos, representados na forma de 

recursos naturais, e os serviços ambientais, compreendidos como qualidade do ar e do clima, 

disponibilidade e qualidade da água, absorção de resíduos, reciclagem de nutrientes, 

regeneração de solos, polinização de culturas, provisão de alimentos do mar, a manutenção de 

espécies, riquezas da biodiversidade, entre outros, que são inerentes à dinâmica da natureza. 

Soma-se a isto, também, elementos intangíveis como cenários de paisagem, locais de lazer e 

valores estéticos (COSTANZA; DALY, 1992; COSTANZA et al., 1997).   

 Podendo ser depositada outra característica ao capital natural, o seu caráter híbrido, no 

qual tanto é um conceito emprestado da economia; como também, está inserido nele a 

preocupação ambiental e a manutenção da qualidade e da integridade ambiental, definindo estas 

condições para o bem-estar humano e para a atividade econômica sustentável voltadas ao 

retorno a longo prazo (O’CONNOR, 2000). É essencialmente um dom da natureza, logo não 

pode ser reproduzido pelas sociedades humanas, apenas modificado. Os recursos ambientais 

não são apenas ações físicas, mas sistemas dinâmicos que servem uma multiplicidade de 

funções, incluindo a de suporte de vida da biosfera, representado nos ecossistemas como 

reservatórios de interesse cultural, biológico e científico (O’CONNOR, 2000).  Sendo definidos 

alguns exemplos da variedade de funções ambientais e componentes de capital natural são: 

 



61 

 

 

(1) Fontes de energia primárias: combustíveis fósseis (carvão, petróleo, gás), urânio e 

outros combustíveis de fissão, energia solar capturada através da fotossíntese, 

hidroeletricidade, vento, energia das marés, calor geotérmico, etc. (2) A atmosfera 

como sistema multifuncional de suporte de vida: o ar que respiramos, chuva ácida, 

camada protetora de ozônio, circulação atmosférica e suas implicações para a 

estabilidade (mudança climática) (3) Ecossistemas florestais: inclui seu papel como 

sumidouros de carbono. À escala local, a cobertura florestal também pode ser 

importante para a estabilização de solos, qualidade das águas subterrâneas, retenção e 

controle de inundações e reciclagem de nutrientes (4) Recursos de água doce: Uma 

vez que as bacias hidrográficas são demarcadas geograficamente e o transporte é 

dispendioso, o esgotamento ou a degradação dos recursos hídricos são igualmente 
localizados (5) Diversidade genética selvagem e agrícola. (O’CONNOR, 2000, p. 12). 

  

 Outros exemplos de capital natural são os serviços ecossistêmicos, representados pela: 

reciclagem de resíduos, o controle da água e o controle da erosão, entre outros, que são 

contabilizados como renda natural (COSTANZA; DALY, 1992).  Os serviços ecossistêmicos 

são definidos como “os benefícios que os humanos obtêm dos ecossistemas” (SEPPELT et al., 

2011, p. 630), e seu uso tem o objetivo de “apoiar o desenvolvimento de políticas e instrumentos 

que integram as perspectivas sociais, econômicas e ecológicas” (SEPPELT et al., 2011, p. 630).  

 Em relação a crescente variedade de serviços ecossistêmicos, proporcionalmente ao 

número de estudos para estimar o valor atribuído a estes serviços, Costanza et al. (1997) 

elaboraram um estudo com o intuito de agregar estas várias informações, levantadas sobre o 

tema, e apresentá-las de forma sistematizada procurando formas de valoração destes serviços. 

Neste estudo, os serviços ecossistêmicos e funções usadas como base para a valoração foram: 

regulação de gases; do clima; de perturbação; de água; fornecimento de água, controle de erosão 

e retenção de sedimentos; formação do solo; ciclagem de nutrientes; tratamento de esgoto; 

polinização; controle biológico; refúgios; produção de alimentos; matérias primas; recursos 

genéticos; recreação e cultura (COSTANZA et al., 1997, p. 255). 

 Por não ser de fácil valoração, o capital natural acaba sendo negligenciado como 

provedor de serviços ecossistêmicos, e recebe pouco peso nas decisões políticas, um grande 

erro, uma vez que as economias são extremamente dependentes dos sistemas ecológicos 

(COSTANZA et al., 1997). Porém, há mais de quarenta anos, Furtado (1974) já alertava para 

os perigos da lógica do pensamento econômico predominante a partir da revolução industrial, 

de que o “desenvolvimento” só é alcançado com crescimento econômico e este só se alcança a 

partir da industrialização.  

 Em estudo, realizado em manguezais na Tailândia, Barbier (2014) buscou mostrar que 

os indicadores econômicos mudam dramaticamente quando o esgotamento e a degradação dos 

recursos naturais e dos ecossistemas são contabilizados, e a depreciação do capital natural é 

particularmente elevada nas economias em desenvolvimento, geralmente ricas em recursos e 
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ecossistemas. Para esse, as medidas de renda e poupança nacional deveriam incluir recursos 

naturais como combustíveis fósseis, minerais e florestas em sua estimativa de capital, devendo 

também explicar a depreciação do capital natural na avaliação de riqueza (BARBIER, 2014).  

Considerando que à medida que os países de baixa e média renda tentam imitar o 

padrão dos países desenvolvidos, eles também estarão se esforçando para acumular mais 

riqueza, quando esse conflito não é contabilizado adequadamente, existe a falsa impressão de 

progresso e de crescimento econômico (BARBIER, 2014). Sendo um dos pontos ressaltados, o 

de que as medidas de depleção de recursos naturais precisam ir além das colheitas de minerais, 

energia e madeira para incluir outros recursos vitais, como solos, qualidade do ar, aquíferos, 

pescas e recursos florestais não madeireiros (BARBIER, 2014). 

As ações de capital natural estão vinculadas com a provisão de serviços 

ecossistêmicos. No qual, reconhecer o papel que o capital natural desempenha na prestação de 

serviços ecossistêmicos é um passo necessário para a gestão de paisagens multifuncionais. 

Maseyk et al. (2014) apresentam um quadro conceitual, replicável em qualquer estoque de 

capital natural, além de (se ampliado) incorporar custos, benefícios e eficiências das ações em 

relação aos serviços ecossistêmicos, facilitando o processo de tomada de decisões, fornecendo 

uma estrutura transparente e adaptativa para gerenciar paisagens para obter benefícios 

sustentados em vários serviços ecossistêmicos. 

  

 

4.2 O CAPITAL NATURAL NO TERRITÓRIO METROPOLITANO: A QUESTÃO DA 

ESCALA  

 

 

As estratégias de desenvolvimento têm se mostrado falhas, quando considerado as 

diferentes configurações socioeconômicas e culturais, bem como das dotações de recursos que 

prevalecem em diferentes micro e mesorregiões (SACHS, 2004). Sendo necessário para estas 

estratégias, responder a problemas pontuais e às aspirações de cada comunidade, superar os 

gargalos que obstruem a utilização de recursos potenciais e ociosos, garantindo a participação 

de todos os atores envolvidos no processo de desenvolvimento (SACHS, 2004).  

A noção de território tem variado muito ao longo do tempo, abandonando a ideia de 

escala precisa, podendo existir uma escala local, global, urbano regional, etc. Ampliando esta 

escala, e refletindo “a dinâmica da vida contemporânea, à fragmentação espacial das metrópoles 

e à realidade do mundo globalizado” (LEITE; AWAD, 2012, p. 50), uma vez que “diferenças 
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e desigualdades territoriais residem tanto em suas próprias características físicas e sociais, como 

na forma em que se inserem em estruturas mais amplas” (ALBAGLI, 2004, p. 27).  

Albagli, (2004, p.27) traz as variadas dimensões do território, baseada a partir de sua 

gênese ou dinâmica:  

a) dimensão física – suas características geoecológicas e recursos naturais (clima, 

solo, relevo, vegetação), bem como aquelas resultantes dos usos e práticas dos atores 

sociais; b) dimensão econômica – formas de organização espacial dos processos 

sociais de produção (o que, como e quem nele produz), de consumo e de 

comercialização; c) dimensão simbólica – conjunto específico de relações culturais e 

afetivas entre um grupo e lugares particulares, uma apropriação simbólica de uma 

porção do espaço por um determinado grupo, um elemento constitutivo de sua 

identidade; d) dimensão sociopolítica – meio para interações sociais e relações de 

dominação e poder (quem e como o domina ou influencia). 

 

 E os diferentes processos discursivos e deliberativos “podem ser particularmente úteis 

para investigar questões de valor subjacente que dividem ou unem comunidades de locais ou 

interesses” (O’CONNOR, 2000, p. 20), contribuindo assim para que possíveis conflitos sejam 

solucionados. O uso de informações ambientais para o desenvolvimento, principalmente no 

âmbito das políticas públicas se faz efetivo, porém, deve estar preparado para enfrentar desafios 

diferenciados da avaliação da qualidade do conhecimento, incluindo diferenças nos interesses 

implícitos, a incerteza e a indeterminação (prospectiva e adaptação) além das múltiplas escalas 

espaciais e temporais (O’CONNOR, 2000).   

 Sobre o uso de informações ambientais, exemplificando, Ribeiro (2014) elaborou um 

estudo com objetivo de classificar os municípios da RMC, a partir do seu grau de integração 

em relação ao município pólo (Curitiba). Nesta análise, esse autor considerou aspectos como 

população, urbanização, economia, densidade de ocupação e mobilidade, porém, desconsiderou 

enquanto critério, a dimensão do capital natural, atribuindo a este, papel secundário.  

 Na busca de se conhecer as modificações causadas pela integração como aspecto a ser 

analisado do capital natural, o grupo de pesquisa NIPAS replicou o estudo de Ribeiro utilizando 

da mesma metodologia empregada de análise sobre a metrópole estipulou os graus das 

modificações em muito alto, alto, médio, baixo e muito baixo (RIBEIRO, 2014; FERNANDES 

et al., 2017).  Os elementos de capital natural considerados nesta comparação foram: água, 

justificada pela presença dos reservatórios de abastecimento público e áreas de mananciais e 

biodiversidade, pela presença de áreas florestais na forma de unidades de conservação (UC).  

 Como conclusão desta comparação, notou-se que “ao considerar elementos de capital 

natural e de planejamento urbano como aspectos de classificação dos municípios da RMC, o 

nível de integração sofre algumas alterações” (FERNANDES et al., 2017, p. 33). A medida em 

que se inserem novos elementos o nível de integração entre os municipios com a cidade polo é 
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alterado, podendo serem inseridas outras variáveis, a fim de aumentar o detalhamento do 

modelo (FERNANDES et al., 2017). 

 Em uma junção entre políticas públicas e pesquisas acadêmicas no desenvolvimento 

da cidade, foi elaborado em Lódz (Polônia), um estudo sobre o papel do ensino superior na 

manutenção e restauração do capital natural da cidade para melhorar seu desenvolvimento. No 

caso, foram analisados três projetos idealizados e implementados pela Universidade de Lódz, 

que mostraram a integração do capital natural no desenvolvimento da cidade (RATAJCZYK et 

al., 2016). 

 Neste estudo, o Centro Acadêmico desempenhou um importante papel no 

desenvolvimento sustentável da cidade, uma vez que atuou tanto como iniciadore, quanto 

executor do projeto. Porém, na literatura, pouco se escreve sobre esta cooperação entre as 

instituições de ensino superior e as cidades que promovem o desenvolvimento a partir da 

conservação da natureza e a formação do espaço urbano com base no capital natural.  

Ressaltando o potencial das instituições de ensino superior, não apenas como centros de 

desenvolvimento e inovação, mas como agentes fortalecedores do capital natural urbano 

(RATAJCZYK et al., 2016). 

Leite e Awad (2012, p. 70) abordam a nova configuração global de regiões e cidades, 

enfatizando os “graus bastante diversos de capacidade de gerar inovação e novas tecnologias 

baseadas na economia baseada no conhecimento”. Sendo que as cidades apresentam-se 

atualmente como um grande desafio estratégico, cabendo citar alguns exemplos de metrópoles 

que se reinventaram  no sentido de se tornarem mais verdes e sustentáveis, como Barcelona, 

Vancouver e Nova York (LEITE; AWAD, 2012). Além destas, Bogotá e Curitiba têm se 

destacado neste quesito também, baseando-se em indicadores comparativos e rankings de 

cidades verdes (LEITE; AWAD, 2012). 

A cidade de Curitiba tem sido reconhecida por sua tradição de planejamento 

sustentável, ganhando importantes prêmios, entre eles: (a) em 2007, a Clinton Climate Initiative 

C40 Cities; (b) em 2010, o prêmio Globe Award Sustainable City (que elege anualmente a 

cidade mais sustentável do mundo); (c) no período de 2002-2012, foi a 2°cidade do mundo que 

mais reduziu a poluição do ar (estudo feito por três satélites da Universidade de Tel Aviv, 

Israel); (d) em 2015, foi a única cidade latino-americana incluída num ranking internacional de 

cidades ecológicas (Siemens Green City Index) (LEITE; AWAD, 2012; COORDENAÇÃO DA 

REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA, 2017). 

Esta tradição de planejamento sustentável de Curitiba vem desde o Plano Preliminar 

de 1965, o qual representou a situação econômica e social da época, além da possibilidade de 
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crescimento urbano e de propor um Programa de Ação, programa este que indicava obras 

necessárias de possível execução imediata, o que veio a se tornar o Plano Diretor da cidade 

(INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA, 2008). 

O Instituto de Pesquisas e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC) foi incumbido 

para implantar aprimorar e monitorar a aplicação deste Plano, no qual, “o conjunto de ações 

desencadeadas nesse período representou verdadeira revolução urbana ao longo dos anos 

seguintes, transformando a cidade sob os pontos de vista físico, econômico, social e cultural” 

(INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA, 2008, p. 93). 

 A partir da década de 1970, foi introduzido o conceito de aproveitamento de áreas 

verdes como indicadores de qualidade de vida urbana, à medida que a área urbanizada crescia, 

e avançava em direção aos limites do município, “não havia ainda instrumentos reguladores 

que garantissem o atual panorama de espaços verdes em toda a cidade” (CASTELNOU, 2006, 

p. 58). Segundo o mesmo (2006, p. 60), foi advertido para a deficiência de áreas verdes 

municipais acima de 30.000 m², sendo implementada a partir daí uma política de valorização 

da natureza, promovendo a implantação da arborização viária, legislações de proteção 

ambiental, além da criação de parques e outras ações voltadas para a área ambiental. Essas 

medidas fizeram que as áreas verdes de Curitiba crescessem aceleradamente, segundos os 

índices “então divulgados, de 0,7 m² de área verde por habitante em meados dos anos 60 para 

16 m²/hab. em 1974”.  

 Em meados dos anos de 1990, o planejamento retorna como peça central no governo 

de Curitiba, retomando a implementação de parques, passou também a inserir novas 

infraestruturas para atender os bairros, principalmente solucionar o problema das ocupações 

irregulares na zona Sul (CASTELNOU, 2006). Entre 1997 e 2000, o problema se agravou, foi 

quando o município investiu na infraestrutura das regiões em crescimento, descentralizando o 

atendimento de forma geral, implementando as “Ruas da Cidadania”, e promoveu programas 

de lotes urbanizados e autoconstrução habitacional, porém não foi o suficiente para conter o 

número de habitações informais (CASTELNOU, 2006). 
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4.3 O PAPEL DA CIÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO A PARTIR DA 

LENTE DO CAPITAL NATURAL  

 

 

Azevedo-Santos et al. (2017) defendem que a participação da comunidade científica, 

seja no nível federal, estadual ou municipal é limitada, impedindo assim, que as decisões 

políticas sejam formuladas com base em informações de alta qualidade. No Brasil, por exemplo, 

a comunicação entre cientistas e formuladores de políticas é historicamente deficiente, mesmo 

com a existência de comitês científicos em diversos ministérios (Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovação e Comunicação e o Ministério do Meio Ambiente). Esses ministérios 

possuem forte equipe científica, formada por professores e cientistas que trabalham em 

diferentes institutos de pesquisa e universidades. Contudo, os tomadores de decisão podem 

consultar esses comitês, e especialistas, quando o conselho é desejado, mas eles também podem 

optar por ignorá-los (AZEVEDO-SANTOS et al., 2017, p. 1748). 

De encontro a esta afirmação, Philippi Jr et al. (2014) citam alguns avanços na política 

brasileira com enfoque ambiental, exemplos são a Política Nacional de Recursos Hídricos, 

instituída pela Lei federal n. 9.433/97; a Lei de Crimes Ambientais (Lei federal n. 9.605/98), a 

Política Nacional de Educação Ambiental (Lei n. 9.795/99); a Lei federal n. 9.985/00, que 

institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (Snuc); o Estatuto das 

Cidades (Lei federal n. 10.257/01), que “estabelece diretrizes gerais da política urbana, que é 

uma política descentralizadora e participativa, no sentido de que as comunidades devem 

participar das decisões sobre suas áreas de vivência, sua comunidade, bairro ou município” 

(PHILIPPI JR et al., 2014, p. 31).  

Todos estes instrumentos legais representam as questões ambientais com caráter 

democrático, principalmente nas questões sobre desenvolvimento urbano. Trazendo em seu 

texto a participação social como fundamental nos processos de decisão (PHILIPPI JR et al., 

2014).  

No ano de 2011, foi realizada uma revisão quantitativa dos estudos realizados com o 

tema “serviços ecossistêmicos”, buscando mostrar diferenças de abordagens e deficiências 

destes sobre o assunto (SEPPELT et al., 2011). O uso arbitrário do termo “serviços 

ecossistêmicos”, em estudos científicos, foi uma preocupação observada pelos autores, que a 

partir de uma revisão quantitativa da literatura, até o ano de 2010, encontrou uma diversidade 

de abordagens e metodologias inconsistentes (SEPPELT et al., 2011).  
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Durante tal pesquisa, um dos resultados foi de que 50% (cinquenta por cento) dos 

estudos sobre serviços do ecossistema se concentravam em seis países, sendo Estados Unidos 

e China os que mais publicavam sobre este tema. Outra conclusão é que “menos de um terço 

de todos os estudos forneceu uma base sólida para suas conclusões (ou seja, dados, medições 

ou biofísicos, para mapeamentos de serviços do ecossistema)” (SEPPELT et al., 2011, p. 631). 

Atualmente, muitos cientistas (brasileiros e estrangeiros) estão produzindo dados 

científicos sobre biodiversidade e conservação no Brasil. E é de importância que o 

conhecimento científico e a tomada de decisão interfere no processo final estejam interligadas, 

e uma vez que esta interligação não aconteça, tanto o capital natural do país está ameaçado 

quanto a sustentabilidade e as atividades sociais advinda deste capital (AZEVEDO-SANTOS 

et al., 2017).   

A figura 3 aponta os caminhos necessários para o caminho a ser traçado pelos cientistas 

e a criação de conhecimento até chegar no desenvolvimento sustentável, uma vez que o 

conhecimento proporciona embasamento advindo dos cientistas, orientadores científicos e dos 

comitês. Neste caminho, os cientistas produzem conhecimento, que se subdividem em três 

caminhos: i) os cientistas translacionais, que traduzem as informações para os tomadores de 

decisão, ii) o orientador científico e iii) os comitês, que possuem uma ligação direta com os 

tomadores de decisão, os quais promoverão as políticas públicas de desenvolvimento 

sustentável. Tal conhecimento precisa chegar aos tomadores de decisão para então se tornar 

política pública coerente e embasada (AZEVEDO-SANTOS et al., 2017). 
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Figura 3 – Caminhos para melhorar a conexão entre o conhecimento e os decisores, com 

o objetivo de propor políticas sustentáveis 

 

Fonte: Adaptado de Azevedo-Santos et al. (2017). Tradução livre da autora. 

 

Vários impactos ao ambiente têm sido gerados, tanto em uma escala territorial local 

quanto global, movidos por diferentes fatores, tais como a evolução social, técnica, econômica 

e demográfica. Mas ao mesmo tempo, houve uma conscientização que tornou a questão 

ambiental uma das temáticas mais mobilizadoras das últimas décadas. Sendo algumas ações 

sobre este tema as pesquisas financiadas, instituições criadas, políticas públicas formuladas, 

acordos concluídos, com a intenção de tentar responder aos problemas ambientais (RAYNAUT, 

2011).  

No Brasil, desde 1992, no que diz respeito à formulação e implementação de políticas 

públicas o Ministério do Meio Ambiente (MMA) tem como missão “promover a adoção de 

princípios e estratégias para o conhecimento, a proteção e a recuperação do meio ambiente, o 

uso sustentável dos recursos naturais, a valorização dos serviços ambientais e a inserção do 

desenvolvimento sustentável (...)” (BRASIL, 2017a, online). E desde a modificação legislativa, 

causada pela Lei nº 13.341/16, é atribuído ao MMA a competência dentro dos seguintes 

assuntos: (a) Política Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos; (b) Política de 

Preservação, Conservação e Utilização sustentável de ecossistemas, biodiversidade e florestas; 

(c) Proposição de estratégias, mecanismos e instrumentos  econômicos e sociais para a melhoria 

da qualidade ambiental e do uso sustentável dos recursos naturais; (d) Políticas para integração 
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do meio ambiente e produção; (e) Políticas e programas ambientais para a Amazônia Legal; e 

(f) Zoneamento ecológico-econômico  (BRASIL, 2017a).  

As políticas públicas para a conservação da natureza são elaboradas a partir do 

reconhecimento dos inúmeros benefícios advindos dos ecossistemas. Motivados por este 

reconhecimento, avançam no país “experiências que usam instrumentos econômicos como 

forma de incentivar condutas ambientalmente corretas” (BRASIL, 2017b, p. 6), que podem ser 

consideradas um mecanismo para complementar os instrumentos de comando e controle já 

existentes na legislação ambiental brasileira. 

Um destes mecanismos é o Pagamento por Serviço Ambiental (PSA), uma tendência 

mundial, na qual vários programas de pagamentos por serviços florestais são apontados em todo 

o mundo, conceituado como “transações econômicas em decorrência de atividades que 

promovem ou incentivam a preservação e conservação dos serviços promovidos pelos 

ecossistemas” (serviços ecossistêmicos) (BRASIL, 2017b, p. 6). 

 Alguns exemplos destes pagamentos são: o sequestro de carbono; proteção da 

biodiversidade; proteção dos mananciais; e sobre a paisagem. No Brasil, os primeiros projetos 

a implementarem este instrumento foram o sistema implantado no município de Extrema 

(Minas Gerais), do programa Produtor de Águas, apoiado pela Agência Nacional das Águas 

(ANA), além do exemplo do estado do Paraná, no qual a Lei complementar 59/1991, introduziu 

o ICMS Ecológico, o qual concede 5% do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço 

(ICMS) para municípios com mananciais e unidades de conservação (GODECKE; HUPFFER; 

CHAVES, 2014).   

Dentro da RMC os Mananciais de Abastecimento de Água no Paraná são 

contemplados nesta iniciativa. O ICMS Ecológico é um incentivo para que as cidades que 

abrigam estes mananciais protejam e garantam a qualidade da água no estado. A cidade de 

Piraquara é um exemplo deste processo, pois possui 93% do seu território composto por áreas 

de preservação ambiental e é responsável por praticamente metade do abastecimento de água 

da cidade de Curitiba. Por este motivo, no estado do Paraná é a cidade que mais recebe a 

compensação, uma vez que para preservar estes mananciais, “Piraquara não permite a instalação 

de indústrias ou o desenvolvimento da agricultura, o que reduz a arrecadação de impostos” 

(COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA, 2017, p. 40-41).  

Outros municípios da RMC beneficiados por esta Lei são: Almirante Tamandaré, Araucária, 

Bocaiuva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Fazenda 

Rio Grande, Mandirituba, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Rio Branco do Sul, São José dos 
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Pinhais, Tijucas do Sul. (COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE 

CURITIBA, 2017). 

Os impactos ambientais, neste sentido, aparecem como motivadores de um dos 

principais desafios demandados aos cientistas, norteados pela noção de desenvolvimento 

sustentável, o de “analisar as causas das perturbações, suas consequências para a população e o 

meio natural, identificando medidas que permitam resolver o problema a longo prazo, sem 

comprometer a satisfação das necessidades e aspirações das populações” (RAYNAUT, 2011, 

p. 97). 

Em seu trabalho, sobre serviços ecossistêmicos, Costanza et al. (1997) acreditavam 

que a importância de um levantamento sobre os estudos já realizados na área advinha dos fatos 

de: (1) tornar mais visível o alcance dos valores potenciais; (2) estabelecer uma aproximação 

da magnitude relativa dos serviços globais dos ecossistemas; (3) estabelecer uma estrutura para 

sua análise posterior; (4) apontar as áreas mais necessitadas de pesquisa adicional; e (5) 

estimular pesquisas adicionais em debate. Ressaltando nos objetivos quatro e cinco, a 

importância da pesquisa científica, como fator para se conhecer sobre determinado assunto, 

principalmente as questões ambientais.  

A partir do já citado até aqui, para que se possa responder esta demanda ambiental, 

coloca-se como tarefa para os cientistas a formulação de perguntas que tenham sentido para as 

suas disciplinas, conduzindo assim para questões bem identificadas, para então guiar-se até uma 

rigorosa coleta e tratamento de dados (RAYNAUT, 2011). 

Inserido no projeto de pesquisa MIDTS, foi realizada a análise dos sistemas naturais, 

sociais e de infraestrutura a partir de indicadores. Partindo de uma revisão de literatura sobre 

os três capitais, nas principais bases de dados internacionais, delimitando o tema em 

indicadores, foram encontrados 112 sistemas de indicadores com alguma relação à temática 

desenvolvimento. Destes, 86 modelos que possuíam dados para análise passaram a ser o objeto 

de análise. A partir destes 86 modelos, foram extraídos 1.712 indicadores, os quais foram 

analisados e agrupados por capital. Os critérios utilizados para o agrupamento dos indicadores 

foram: semântica (escrita semelhante); descrição (escrita diferente, porém com mesmo sentido); 

abordagem teórica do sistema; e adequação territorial (os que se adequavam ao contexto da 

RMC). Os indicadores, nesta fase, foram distribuídos em dimensões e em capitais 

(FERNANDES et al, 2017).  

Os 1.712 indicadores foram agrupados nos seguintes temas: educação; trabalho e renda; 

comunicação; água; extinção de espécies; biodiversidade; serviços ecossistêmicos, áreas 

naturais; saúde; moradia; uso e ocupação do solo; saneamento; mobilidade; cidadania; política 
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pública; agropecuária; energia; gênero; segurança; economia; demografia; capital social; 

vulnerabilidade ambiental; mudanças climáticas; ar e poluição (FERNANDES et al, 2017). 

Ao observar a composição dos indicadores pertencentes a cada tema, nota-se, porém,  

que nenhum dos 25 temas são puramente compostos de indicadores de apenas um capital, a 

julgar pela literatura já expressa até aqui. A caracterização do capital natural por meio de 

indicadores se embasaria nos seguintes temas: água; extinção das espécies; biodiversidade; 

serviços ecossistêmicos; áreas naturais; vulnerabilidade ambiental; mudança climática; ar e 

poluição. E ainda, de forma secundária porém caracterizando o capital natural, existem os 

seguintes temas: uso e ocupação do solo; saneamento (diretamente ligado a qualidade da água); 

mobilidade (diretamente ligado a qualidade do ar); agropecuária (diretamente ligado a 

qualidade do solo). O quadro 6 mostra as várias abordagens de capital natural apresentadas 

durante o texto, e confirma os temas definidos a partir de indicadores.  

 

Quadro 6 – Diferentes definições de capital natural apresentadas na pesquisa.  

(continua) 
Autor Definição de Capital Natural  

Costanza; Daly, (1992) 

Recursos não-renováveis, como petróleo, carvão e minerais; e recursos renováveis 

oriundos dos ecossistemas. Os serviços ambientais, compreendidos como qualidade 

do ar e do clima, disponibilidade e qualidade da água, absorção de resíduos, 

reciclagem de nutrientes, regeneração de solos, polinização de culturas, provisão de 

alimentos do mar, a manutenção de espécies, riquezas da biodiversidade, entre 

outros, que são inerentes à dinâmica da natureza. Soma-se a isto também intangíveis 
como cenários de paisagem, locais de lazer e valores estéticos. 

Costanza et al., (1997) 

Serviços ecossistêmicos e funções usadas como base para a valoração e análise 

foram: regulação de gases; do clima; de perturbação; de água; fornecimento de água, 

controle de erosão e retenção de sedimentos; formação do solo; ciclagem de 

nutrientes; tratamento de esgoto; polinização; controle biológico; refúgios; produção 

de alimentos; matérias primas; recursos genéticos; recreação e cultura  

Meadows, (1998) 
Os estoques e fluxos na natureza a partir dos quais a economia humana leva seus 

materiais e energia (fontes) e para os quais jogamos esses materiais e energia 

quando terminamos com eles (sumidouros)  

O'Connor, (2000) 

(1) Fontes de energia primárias: combustíveis fósseis (carvão, petróleo, gás), urânio 

e outros combustíveis de fissão, energia solar capturada através da fotossíntese, 

hidroeletricidade, vento, energia das marés, calor geotérmico, etc. (2) A atmosfera 

como sistema multifuncional de suporte de vida: o ar, chuva ácida, camada protetora 

de ozônio, circulação atmosférica e suas implicações para a estabilidade (mudança 

climática) (3) Ecossistemas florestais: inclui seu papel como sumidouros de 

carbono. À escala local, a cobertura florestal também pode ser importante para a 

estabilização de solos, qualidade das águas subterrâneas, retenção e controle de 

inundações e reciclagem de nutrientes (4) Recursos de água doce: Uma vez que as 
bacias hidrográficas são demarcadas geograficamente e o transporte é dispendioso, o 

esgotamento ou a degradação dos recursos hídricos são igualmente localizados (5) 

Diversidade genética selvagem e agrícola (O’CONNOR, 2000, p. 12). 

IPPUC, (2013) 
Meio físico e biota (recursos atmosféricos, áreas verdes, infraestrutura ambiental, 

recursos hídricos); Gestão ambiental (água e esgoto, resíduos sólidos) 
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(conclusão) 

Categorias de capital 

natural geradas a partir 

de indicadores 

analisados pelo Grupo 

de pesquisa NIPAS. 

Água; extinsão de espécies; biodiversidade; serviços ecossistêmicos; áreas naturais; 

vulnerabilidade ambiental; mudança climática; ar e poluição. De forma indireta: uso 

e ocupação do solo (no que diz respeito a extração mineral); saneamento (qualidade 

da água); mobilidade (qualidade do ar); agropecuária (qualidade do solo).  

Fonte: Adaptada de Costanza e Daly (1992), de Costanza et al. (1997), de Meadows (1998), e de O'Connor 

(2000).  

 

Juntamente com estas definições, o presente trabalho aderiu a definição de serviços 

ecossistêmicos empregada pelo Millenium Ecosystem Assessment (MEA) (2005) a qual 

sistematiza os serviços ecossistêmicos da seguinte forma:  

 Suporte: Formação do solo, produção de oxigênio, ciclagem de nutrientes, produção 

primária.  

 Provisão: Alimentos, água, madeira para combustível, fibras, bioquímicos, recursos 

genéticos.  

 Regulação: Regulação climática, regulação de doenças, regulação biológica, regulação 

e purificação de água, regulação de danos naturais, polinização.  

 Cultural: Ecoturismo e recreação, espiritual e religioso, estético e inspiração, 

educacional, senso de localização, herança cultural. 

 

Com o embasamento apresentado no quadro 6, a caracterização do capital natural da 

RMC se apresenta nos resultados. Permitindo assim, nos próximos capítulos, trabalhar em uma 

categorização mais embasada, o que é de grande valia dentro da análise de conteúdo, iniciando- 

se pela apresentação da Metodologia da pesquisa no próximo capítulo.  
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5 METODOLOGIA 
 

 

Minayo (2009, p. 14) entende por metodologia “o caminho do pensamento e a prática 

exercida na abordagem da realidade. No qual inclui-se a teoria da abordagem (método); os 

instrumentos de operacionalização do conhecimento (as técnicas) além da experiência e 

criatividade do pesquisador”. 

Considerando estes três elementos, neste capítulo são apresentados os procedimentos 

e abordagens para se chegar ao objetivo de pesquisa. Sendo composto inicialmente da 

caracterização da pesquisa (em relação aos objetivos, a área estudada e o recorte temporal); 

seguindo dos procedimentos metodológicos utilizados; e por fim, os instrumentos de coleta e 

análise dos dados obtidos.  

 

   

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

   

A pesquisa se caracteriza inicialmente pelo seu caráter interdisciplinar, uma vez que 

“consiste na interação dos diversos campos do saber no estudo de um fenômeno” (FARIA, 

2015, p. 106). A considerar que envolve conteúdos abrangentes de áreas como: sociologia, 

tecnologia; meio ambiente; e formação de conhecimento. O encontro destes variados temas 

surge da necessidade de se lidar com novos problemas, de diferentes naturezas e 

complexidades, gerado em grande parte pelo próprio avanço dos conhecimentos científicos, 

filosóficos e tecnológicos (FARIA, 2015).   

Em relação aos objetivos, a pesquisa é de natureza aplicada – de avaliação, uma vez 

que se caracteriza por seu caráter prático, usado na solução de problemas que acontecem na 

sociedade, e por esta aplicabilidade acontecer a partir da avaliação de um cenário, que na 

pesquisa em questão, é a avaliação da produção cientifica sobre capital natural na RMC 

(MARCZYK et al., 2005; MARCONI, LAKATOS, 2013). Quanto às características, e em 

relação aos seus objetivos, a pesquisa é exploratória pois procura abordar determinado 

fenômeno em seus vários aspectos, sendo que o adjetivo exploratório pode estar no nível de 

conhecimento do pesquisador sobre o tema, ou mesmo na originalidade do tema pesquisado 

(MARCZYK et al., 2005). Segundo definição de Gil (2007, p. 27), “pesquisas exploratórias são 

desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de 

determinado fato”. 
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A coleta de dados se fez a partir de dados preexistentes (secundários e documentais) 

buscando abordar tanto a forma com que as publicações científicas se desenvolvem e quais 

contribuições têm apresentado sobre o tema do capital natural. Seguindo os passos apontados 

por Quivy (2005), a validação dos dados implica no controle da credibilidade dos documentos 

e das informações que eles contêm, assim como seu ajustamento aos objetivos do trabalho de 

investigação no que diz respeito à autenticidade e à exatidão das informações coletadas.  

A pesquisa utiliza-se de métodos mistos quanto a análise. Algumas características dos 

métodos mistos são: o pesquisador coleta e análisa de modo rigoroso os dados (qualitativos e 

quantitativos); mistura e combina tais dados de forma complementar; estrutura estes 

procedimentos de acordo com as visões de mundo e conhecimento teórico do pesquisador. Em 

sua fase inicial, a pesquisa é quantitativa, pois busca identificar o número de publicações 

científicas realizadas na RMC. Posteriormente a pesquisa enquadra-se como qualitativa, pois  

identifica quais destas publicações são relacionadas com o capital natural da região 

metropolitana,  e submete as publicações selecionadas à análise de fatores de impacto e 

avaliação das citações, a partir de indicadores científicos, representando assim uma variável em 

espécie (CRESWELL; CLARK, 2013).  

Esta análise dos artigos publicados nas bases de dados, se insere na análise de conteúdo 

e na análise documental, com o propósito de “armazenar sob uma forma viável e a facilitação 

do acesso ao observador, de tal forma que este obtenha o máximo de informações (aspecto 

quantitativo), com o máximo de pertinência (aspecto qualitativo) ” (BARDIN, 2011, p. 51). 

Posteriormente nesta sessão foi abordada a caracterização territotial e temporal da área 

estudada,  na seção 5.1.1,  se apresenta as características política e física do território estudado. 

E na seção 5.1.2 se apresenta o recorte temporal analisado.  

 

 

5.1.1 Caracterização da área estudada 

 

A fundação da cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná, ocorreu no ano de 1693, 

tendo sua expansão graças ao ciclo da erva mate e da madeira no final do século XIX, sendo 

este período marcado por dois fatos históricos: (1) a imigração massiva de europeus e (2) a 

construção da estrada de ferro Paranaguá-Curitiba (PREFEITURA DE CURITIBA, 2017). Já 

no século XX motivado pela indústria, o perfil econômico da cidade agregou força as atividades 

comerciais e de serviços, seguindo para uma urbanização acelerada especialmente nos anos 
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1970, motivadas pelas migrações do campo, causada principalmente pela transferência da mão 

de obra agrícola pelas máquinas (PREFEITURA DE CURITIBA, 2017).  

Curitiba é cercada pela sua Região Metropolitana, desde o ano de 1973, neste primeiro 

momento composta por 14 municípios, atualmente, a RMC é composta por 29 municípios, 

sendo a oitava região metropolitana mais populosa do Brasil, com 3.223.836 habitantes, e  

concentra 30.86% da população do Estado do Paraná (COORDENAÇÃO DA REGIÃO 

METROPOLITANA DE CURITIBA, 2017). 

Esta evolução histórica da RMC aconteceu da seguinte forma, em 1973 os municípios 

que compuseram originalmente foram: Curitiba, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, 

Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Colombo, Contenda, Mandirituba, 

Piraquara, Quatro Barras, Rio Branco do Sul e São José dos Pinhais. Na década de 1990, 

algumas cidades se desmembraram e foram incluídas na RMC, surgindo assim os municípios 

de Fazenda Rio Grande (desmembrada de Mandirituba), Tunas do Paraná (Bocaiúva do Sul), 

Itaperuçu (Rio Branco do Sul), Pinhais (Piraquara), Doutor Ulysses (Cerro Azul), Quitandinha 

(Contenda e Rio Negro), Adrianópolis (Bocaiúva do Sul), Campo Magro (Almirante 

Tamandaré) e Agudos do Sul (Tijucas do Sul). Este processo de desmembramento foi gradativo 

no decorrer da década regulamentado por leis estaduais (COORDENAÇÃO DA REGIÃO 

METROPOLITANA DE CURITIBA, 2017).  

Neste mesmo período as cidades de Cerro Azul e Tijucas do Sul foram adicionadas a 

RMC, seguindo, em 2002, o município de Lapa e em 2011 os municípios de Campo do Tenente, 

Piên e Rio Negro. Configurando assim, os 29 municípios da RMC na forma como é composta 

atualmente. A delimitação territorial política com todos os 29 municípios e a delimitação do 

Núcleo Urbano Central (NUC) da RMC é apresentada na Figura 4.  
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Figura 4 – Mapa territorial da RMC  

 

Fonte: Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (2017). 

 

A RMC está localizada nas nascentes do Rio Iguaçu, limitada a Leste pela Serra do 

Mar e a Oeste pelas escarpas devonianas do 2º planalto paranaense. Possui muitas áreas de 

interesse ambiental (COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA, 

2017). Justamente por estas áreas de interesse ambiental, e toda a preocupação legal e ambiental 

sobre elas, alguns municípios têm dificuldade em atrair indústrias, nestes casos, seria 

interessante, segundo a COMEC, (2017) um polo de indústrias “limpas”, porém nem todos os 

municípios possuem desenvolvimento suficiente para atrair tais empresas. Em compensação, 

outros municípios da RMC possuem posição de relevância nos principais mercados, e vem 

atraindo novas indústrias.  

O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbana de Curitiba (IPPUC) realizou na cidade 

de Curitiba, no ano de 2010, um monitoramento do plano diretor da cidade. Esta análise de 

desempenho englobou tanto os setores sociais, econômicos e ambientais da cidade, comparando 

desempenho alcançado no período de 1979 a 2009 (INSTITUTO DE PESQUISA E 

PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA, 2010). 

Em relação ao capital natural da cidade, foi publicada a análise sobre o resultado da 

Política Municipal de Meio Ambiente intitulado “Controle ambiental e desenvolvimento 

sustentável” o qual, por meio de 19 indicadores, escolhidos com o apoio técnico da Secretaria 
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Municipal do Meio Ambiente (SMMA), considerando o grau de importância e a existência de 

dados nos períodos de interesse, dividiu estes indicadores em dois eixos (meio físico e biota, e 

gestão ambiental). Para a classificação utilizou-se um sistema baseado em saber do desempenho 

em relação ao indicador: piorou, manteve-se, melhorou, não há dados para a comparação 

(INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA, 2010).  O 

resultado deste monitoramento é apresentado na tabela 4.  

 

Tabela 4 – Acompanhamento do plano diretor de Curitiba – Controle ambiental e 

desenvimento sustentável no período de 1970-2009 

(continua) 

Eixos 

Áreas Indicadores 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2009 Desemp 

População 1.024.975 1.315.035 1.587.315 1.851.215   

Meio 

Físico 

e 

Biota  

Recursos 

Atmosfé-

ricos 

nº de dias/ano com 

qualidade boa ou 

regular 
     247 358 Melhor 

Áreas 

Verdes 

m² de área verde por 

habitante 

   50,15 44,54 51,5 Melhor 

% de território 

coberto por área 

verde 

   15,06 13,56 17,97 Melhor 

total em m² de 

maciço florestal em 

Curitiba 18.010.433 42.481.523 63.848.610 73.568.383 Melhor 

total em m² de 

unidade de 

conservação 

municipal     22.016.547 23.194.722 Melhor 

 

m² de área verde 

pública por habitante 

     13,87 12,53 Igual 

m² de área verde 

nativa protegida em 
RPPNM 

       27,824 

Não há 

dados  

Infraes-

trutura 
Amb. 

nº de parques e 

bosques  6 11 26 34 Melhor 

 

m² de parques e 

bosques* 10.224.581 10.580.584 18.822.754 19.549.850 Melhor 

nº de praças, 

jardinetes, núcleos 

ambientais e eixos 

de animação**     750 998 Melhor 

m² de praças, 

jardinetes, núcleos 

ambientais e eixos 

de animação     3.193.793 3.734.872 Melhor 
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(conclusão) 

Gestão 

amb.  

Recursos 

Hídricos 

% de unidades 

habitacionais 
irregulares em APA 

e/ou APP em relação 

ao nº total de 

domicílios 

   7,00 12,17 8,57 Melhor 

% de pessoas em 

ocupações 

irregulares em APA 

e/ou APP em relação 

ao nº total de 

habitantes 

   7,47 14,45 11,02 Melhor 

Água e 

esgoto 

% da população com 
rede de esgoto 

     75,05 87,00 Melhor 

% da população 

abastecida com água 

     91,16 98,00 Melhor 

consumo médio 

residencial per capita 

de água/l/dia 

     114,53 159,00 Pior 

Resíduos 

Sólidos  

produção de lixo 

domiciliar per 

capita/ano - Kg*** 

   134,75 245,17 259,55 Pior 

produção de lixo 

domiciliar per 

capita/dia - gr*** 
   370 672 711 Pior 

produção de lixo 

domiciliar 

recicláveis per 

capita/ano – Kg   0,79 13,18 14,82 Melhor 

*m² acumulados  

** nº de praças, jardinetes, núcleos ambientais e eixos de animação acumulados  

*** refere-se ao lixo oriundo da coleta regular de resíduos domiciliares. 

Fonte: Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba (2010, p. 16). 

 

 

 Observa-se segundo a tabela 4, com base nos indicadores, que o índice de 

desenvolvimento ambiental de Curitiba está em um grau ótimo. O resultado bruto referente ao 

meio físico e biota são melhores quando comparados dos resultados de gestão ambiental. 

Porém, cabe salientar, que este estudo desconsiderou o fluxo territorial existente entre a RMC, 

cabendo novos estudos e aplicação sobre estes temas e resultados em uma abordagem regional.  

 Segundo o decreto estadual 6194/12 cerca de 45% do território pertencente a RMC é 

considerada área de interesse de mananciais de abastecimento público de água para a RMC. O 

decreto 4435/16, que revoga o decreto citado anteriormente delimita estas áreas da seguinte 
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forma: (a) Bacia do rio Ribeira, na qual se insere os rios das bacias do rio Açungui, rio Santana, 

rio Ribeira, rio Três Barras, rio Ouro Fino; (b) Bacia do Alto Iguaçu, composta pelas bacias: do 

rio Calixto, rio Corisco, bacia do Arroio dos Biazes, do rio da Várzea, rio do Poço, do Ribeirão 

Claro, do rio da Estiva, do rio Passaúna, do rio Curral das Éguas, do Altíssimo Iguaçu, do rio 

Cotia, do rio Verde, do rio Despique, do rio Faxinal, do rio Maurício, do rio Miringuava, do rio 

Barigui, do rio Campo do Tenente, e do rio Negro; (c) Bacia Litorânea, composta pela acia do 

rio Arraial; e (d) Aquífero Subterrânea Karst (PARANÁ, 2016). A figura 5 detalha esta 

delimitação das áreas de mananciais.  

 

Figura 5 – Mapa das unidade hidrográficas da RMC 

 

Fonte: Autoria própria (2017). 
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A quantidade de mananciais, traz certa obrigatoriedade a preocupação ambiental 

dentro dos planos realizados para a região. O abastecimento de água para a RMC é realizado 

em sua maioria, pelos mananciais inseridos no território de: Piraquara, Campina Grande do Sul, 

Quatro Barras, Pinhais, Araucária, Campo Largo, Campo Magro, Almirante Tamandaré, 

Curitiba e São José dos Pinhais. E a gestão dos mesmos é integrada entre a COMEC, o Conselho 

Gestor dos Mananciais da RMC, as Câmaras de Apoio Técnico (CATs) Iraí e Passaúna e a 

Câmara Técnica de Gestão Integrada do Carste. Como apoio á política de uso e ocupação do 

solo nestas regiões, as Áreas de Proteção Ambiental (APAs) e Unidades Territoriais de 

Planejamento (UTPs) têm desempenhado papel importante na gestão e preservação destas áreas 

(COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA, 2017).  

 As APAs têm como objetivo “conciliar o desenvolvimento econômico e a proteção 

do meio ambiente”, no território da RMC as APAS protegem as bacias contribuintes das 

represas de abastecimento público (COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE 

CURITIBA, 2017, p. 38).  Na RMC estão localizadas cinco APAs, sendo elas: do Irai, do 

Piraquara, do Pequeno, do Passaúna e do Verde. Dentre estas, as APAs do Irai, do Piraquara, 

Passaúna e do Verde possuem seus planos ambientais aprovados por um instrumento 

denominado Zoneamento Ecológicoeconômico (COORDENAÇÃO DA REGIÃO 

METROPOLITANA DE CURITIBA, 2017).  

Um problema, visto nas áreas de mananciais, é a “pressão por ocupação e estão 

situadas em áreas urbanas dos municípios integrantes das áreas de interesse de proteção” 

(COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA, 2017, p. 39), sendo 

assim, as UTPs são estes espaços territoriais, e fazem o papel de “transição entre as áreas 

urbanas já consolidadas e as áreas de maior restrição ambiental, como as APAs e/ou áreas 

rurais”. Na RMC são encontradas cinco UTPs regulamentadas por legislação estadual: de 

Pinhais, do Guarituba, do Itaqui, de Quatro Barras e de Campo Magro. Um dos motivos para 

estas áreas serem consideradas com maior pressão por ocupação, é motivada pela proximidade 

com o polo metropolitano e a acessibilidade viária. (COORDENAÇÃO DA REGIÃO 

METROPOLITANA DE CURITIBA, 2017, p. 39). A figura 6 aponta as áreas de proteção de 

mananciais inseridas na RMC.  
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Figura 6 – Áreas de preservação de mananciais inseridas na RMC 

 
Fonte: Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (2017). 

  

Outros exemplos de capital natural observado na região metropolitana são o Aquífero 

Karst e a produção de minerais não metálicos. O aquífero é “formado por estruturas criadas 

pela carstificação de rochas carbonáticas, resultando quase sempre em águas minerais e tem um 

grande potencial de abastecimento para a RMC” (COORDENAÇÃO DA REGIÃO 

METROPOLITANA DE CURITIBA, 2017, p. 39) e abrange parcialmente as cidades de 

Campo Magro, Campo Largo, Almirante Tamandaré, Itaperuçu, Rio Branco do Sul, Colombo 

e Bocaiúva do Sul (COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA, 

2017).  

E a produção de  minerais não metálicos, como exemplos: areia, brita, e rochas 

carbonáticas (calcário) usados na construção civil; rochas para corretivo agrícola (calcário 

dolomítico); a fluorita, usada na indústria de tinta e fármaco (a maior jazida do país está 

localizada no Vale da Ribeira, no município de Cerro Azul); produção de água mineral para 

consumo humano (principais fontes estão localizadas em Campo Largo e Almirante 

Tamandaré); a argila vermelha (utilizada na indústria cerâmica e que é encontrada no município 

de Fazenda Rio Grande) e o ouro (em Campo Largo). Aproximadamente “70% da produção 
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paranaense está na região metropolitana, principalmente em Colombo, Almirante Tamandaré, 

Rio Branco do Sul, Itaperuçu, Tunas do Paraná e Campo Largo”. Demonstrando assim o grande 

potencial de capital natural na região (COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA 

DE CURITIBA, 2017, p. 41). 

 

 

5.1.2 Caracterização temporal 

 

Baseando-se pelas publicações geradas nos encontros ambientais como: Declaração de 

Estocolmo, Nosso Futuro Comum e Agenda 21, notou-se uma maior abordagem sobre o tema 

do capital natural a partir do ano de 1972, motivado pela Conferência das Nações Unidas para 

o Meio Ambiente, sendo o início das publicações científicas observado a partir da Rio 92 

conforme apresentado na figura 7.   

 

Figura 7 – Número de publicações com o tema capital natural de 1992-2016 encontradas 

nas bases Scopus e Web of Science 

 

 Fonte: Adaptado de Scopus (2017) e Web of Science (2017). 

 

Conforme figura anterior, houve um gradativo aumento das publicações a partir do ano 

de 2000. Vale ressaltar que a partir deste ano as bases de dados se popularizaram e ganharam 

maior espaço (primeiramente a WoS e mais tarde (2004) a SCOPUS), o que pode ser um fator 

a ser analisado a partir das publicações selecionadas.  

Na base de busca Scopus, quando se procura o termo “Natura Capital”, termo em ingês, 

colocando as aspas (“ ”) para que a expressão seja buscada no conjunto das duas palavras, o 

resultado são 1.632 artigos (excluindo-se da busca publicações em eventos e capítulos de 

livros). Uma vez que a aplicação das métricas é diferenciada nestes casos. Quando se faz a 
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mesma busca na WoS o resultado da busca geral é 1.133 artigos. Observando a curva crescente 

temporal nestas duas datas (1972 e 1992). Na análise do número de publicações por ano, a base 

WoS iniciou a quantificação de dados justamente no ano de 1992, sendo este outro fator 

limitante ao recorte temporal.  

Pelo fato da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento e Meio 

Ambiente, no ano de 1992 trazer metas e compromissos, além da curva acentuar-se no número 

de artigos produzidos com este tema, o presente trabalho vai delimitar ao número de 

publicações publicadas a partir deste ano até os dias atuais.  

 

 

5.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 

O detalhamento das etapas que constituem a pesquisa, acompanhadas por seus 

respectivos procedimentos e resultados esperados, podem ser observados no quadro 7, 

apresentado a seguir.  

 

 

Quadro 7 – Etapas da pesquisa 

(continua) 

ETAPAS PROCEDIMENTOS  RESULTADOS 

Pesquisa Bibliográfica  

Buscar nas bases Scopus, Web of 

Science as produções acadêmicas mais 

recentes e mais citadas  

Referencial teórico 

tanto dos conceitos 

clássicos, quanto do 

estado da arte do tema 

Caracterização 

quantitativa da produção 

científica sobre Capital 

Natural da RMC de 1992 

a 2016 

Identificação das publicações 

realizadas sobre a RMC, a partir das 

bases SCOPUS e Web of Science.  

Panorama quantitativo 

da produção cientifíca 

sobre Capital Natural 

da Região 
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(conclusão) 

Identificar e caracterizar 

os principais campos 

pesquisados a partir da 

abordagem do capital 

natural 

Criar categorias (a partir da literatura e 

do grupo de pesquisa), para a seleção e 

divisão do capital natural da RMC. 
  

Caracterização do 

conjunto de 

publicações 

desenvolvidas sobre o 

Capital Natural da 

RMC.  

Caracterização 

qualitativa da produção 

científica sobre Capital 

Natural da RMC de 1992 

a 2016 

Submeter a produção quantificada a 

indicadores de qualidade e impacto 

(JCR, SJR, SNIP, Google Scholar) 

Panorama qualitativo 

da produção segundo 

impacto (citações) e 

segundo o Qualis 

Capes. 

Traçar o perfil da 

produção científica sobre 

Capital Natural da RMC 

Submeter a produção quantificada e 

qualificada à análise e avaliação 

Discussão sobre o 

perfil de produção 

científica sobre Capital 

Natural na RMC 

    Fonte: Autoria própria (2016). 

 

 Buscando compreender melhor cada fase, foi utilizado check-list proposto por 

Medeiros et al. (2015, p. 18). Dividindo a pesquisa em duas etapas: (I) Revisão sistemática, 

com seis sub-etapas: (1) Escolher as bases de dados pertinentes; (2) Determinar um algoritmo; 

(3) Realizar a busca, a partir deste algoritmo; (4) Filtrar a busca por critérios pré-selecionados; 

(5) Baixar os artigos que restaram do passo 4; (6) Sistematizar a bibliografia a partir de planilha. 

Já a etapa (II) Análise Bibliométrica divide-se em duas sub-etapas, (1) Expor os indicadores 

bibliométricos de cada artigo na planilha da etapa 6 anterior; (2) Montar gráfico para apresentar 

os resultados. Como resultado destas etapas será elaborado o relatório final de pesquisa.  

 A revisão Bibliométrica Sistemática (RBS) é um método científico que busca e analisa 

artigos de uma determinada área da ciência, sendo definido como “etapas sequenciais para 

coletar, conhecer, compreender, aplicar, analisar, sintetizar e avaliar a literatura de qualidade 

em ordem para fornecer uma base sólida para um tópico e método de pesquisa” (LEVY; ELLIS, 

2006, p. 182; CONFORTO; AMARAL; SILVA, 2011, p. 3). Já a abordagem sistemática é vista 

como uma forma de se alcançar maior rigor a uma revisão bibliográfica. Entre as vantagens de 

se realizar uma RBS está: instruir o pesquisadoe em relação a identificar pesquisas que já foram 

realizadas, o que falta pesquisar, quais são as lacunas; embasamento teórico, e sobre o problema 

de pesquisa; apresentar as justificativas necessária a condução da pesquisa; estruturação do 

método de pesquisa (LEVY; ELLIS, 2006; CONFORTO; AMARAL; SILVA, 2011).   
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 O quadro 8 apresenta essas etapas realizadas da Revisão Sistemática e da Análise 

Bibliométrica, conforme Medeiros et al. (2009).  

 

Quadro 8 – Etapas realizadas da Revisão Sistemática e da Análise Bibliométrica 

Etapa Sub-Etapa Desenvolvimento na pesquisa 
Abordagem 

no texto 

Revisão 

Sistemática 

1) Escolher as bases de 

dados pertinentes 

As bases utilizadas foram Web of Science e 

Scopus 
Sessão 3.3 

2) Determinar os 

algoritmos de busca 

A busca se realizou com a busca: "Metropolitan 

Region of Curitiba" além do nome dos 29 

municípios pertencentes a região metropolitana 

individualmente  

Sessão 5.1.1 

3) Realizar a busca na 

base selecionada com os 

algoritmos  

Resultado desta busca se apresenta na tabela 6 Sessão 6.1 

4) Filtrar a busca por 

critérios pré-

selecionados  

1) Artigos pertencentes a região metropolitana  

2) Artigos que abordem o capital natural da RMC  

3) Artigos publicados entre 1992-2017  

4) Artigos retornados a partir do filtro aplicado  
5) Artigos disponíveis para download nas bases.  

Sessão 5.1 e 

5.3 

5) Baixar os artigos 

selecionados segundo 

critérios anteriores 

Resultados dos filtros aplicados na etapa 4 Capítulo 6 

6) Sistematizar a 

bibliografia 

Tabela contendo os seguintes dados: título, autor, 

revista, ano, palavras chave, objetivo principal. 
Apêndice 1 

Análise 

Bibliométrica  

7) Na planilha da etapa 

6, incluir os indicadores 

bibliométricos de cada 

artigo 

Inclusão dos indicadores bibliométricos: JCR, 

SNIP, SJR e Índice H.  
Apêndice 1 

8) Monte os gráficos 

para apresentar os 

resultados obtidos  

1) Sistematização dos resultados encontrados  

2) Análise de conteúdo 
Capítulo 6 

Resultado 

Final 

9) Elaborar relatório 
integrando os dados da 

planilha  

Resultados e discussão Capítulo 7 

Fonte: Adaptado de Medeiros et al. (2015, p. 18).  

 

 A sub-etapa 4 apresenta os filtros e critérios para selecionar a amostra a ser estudada 

e submetida as próximas sub-etapas. Esclarecendo que esta amostra não se trata do universo 

total das pesquisas sobre a RMC, mas as qualificadas pelas bases de dados selecionadas.  

 Considera-se o quadro 7 e 8 como base de ação para os próximos passos de coleta de 

dados e avaliação, e utiliza-se como técnicas de seleção e análise, a revisão sistemática, a análise 

bibliográfica e a análise de conteúdo como instrumento para se atingir o objetivo geral desta 

pesquisa. Focando a partir daqui na “coleta e análise de dados empíricos, negligenciando os 

relacionamentos, ou as ligações com o estado da arte de pesquisas publicadas na mesma área 
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de estudo, que possam indicar correlação do desenvolvimento e de uma teoria” (CONFORTO; 

AMARAL; SILVA, 2015, p. 2) 

 A etapa 9 foi aportado pela análise de conteúdo, método que segundo Bardin (2011, p. 

48) é “um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens indicadores (...)”, estes 

procedimentos permitem a inferência de conhecimento.   

 Organizando-se em três polos cronológicos: (1) Pré-análise; (2) exploração do 

material; (3) o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. No qual a pré-análise 

foi iniciada no referencial teórico e continuado pela leitura “flutuante” do resultado da pesquisa, 

a exploração do material representado pela elaboração da revisão sistemática e da análise 

bibliométrica, para finalmente ser elaborado a fase três de análise, inferência e interpretação 

(BARDIN, 2011).  

 

 

5.3 COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

 

Neste campo será apresentado, com maiores detalhes a forma com que os dados foram 

selecionados, coletados e de que forma eles serão trabalhados, para alcançar os objetivos 

propostos.  

 

5.3.1 Busca de material bibliográfico  

 

Inicialmente, a coleta de dados para o referencial teórico se fez em busca bibliográfica, 

em uma pesquisa com as seguintes palavras-chave: “impact of science”, “urban development”, 

“natural capital”. As aspas foram usadas para que a busca se restringisse as palavras agrupadas. 

E a busca limitou-se a artigos e revisões. Em uma escala teporal foram selecionados os dez 

artigos mais citados, independente do ano de publicação (teoria de base) e os publicados nos 

últimos cinco anos (estado da arte), para então selecionar os artigos contribuintes para o 

referencial teórico. O recorte urbano foi utilizado para configurar o referencial teórico no que 

representa Curitiba como cidade polo, uma vez que não possui área rural (COORDENAÇÃO 

DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA). Porém as publicações coletadas, seguindo 

a metodologia, apresentarão os resultados tanto como questão urbana quanto rural, dado este a 
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ser considerado na análise. Tal recorte não trouxe modificações significativas, uma vez que na 

busca por aderência de palavras com “metropolization”, “metropoliran region” trouxe 

resultados conbinados com outras palavras selecionadas, como apresentado na tabela 5. Uma 

vez que apenas com a palavra “Urban development” houve retorno quando combinada, esta foi 

escolhida para verificar se havia enquadramento com o escopo de pesquisa. 

As bases de busca escolhidas foram a SCOPUS e a Web of Science, como já citado 

anteriormente. Essas bases possuem grande representatividade, e um vasto número de artigos 

interdisciplinares, podendo assim, atingir um maior alcance sobre o tema de pesquisa 

(ANALYTICS, 2017; ELSEVIER, 2017).  

Um fato a ser destacado é a falta de retorno nas bases de dados, quando se procura estas 

palavras combinadas, sendo necessário, nesse caso fazer a pesquisa individualmente, 

enfatizando que os temas não são muito aplicados em conjunto, o que mostra a originalidade 

dessa abordagem. 

  

Tabela 5 – Resultados da busca bibliográfica nas bases Scopus e WoS. 

Palavra-chave Scopus WoS Resumo Leitura Integral 

“impact of Science” + “metropolization 0 0 0 0 

“impacto f Science + “Metropolitan region” 0 0 0 0 

"impact of Science" + "urban development"  0 0 0 0 

"impact of Science" + "natural capital"  0 0 0 0 

“Metropolization” + “natural capital” 0 0 0 0 

“Metropolitan region” + “natural Capital” 0 0 0 0 

“urban development” +  “natural capital” 11 7 5 1 

“impact of Science”  210 193 22 7 

“urban development” 20528 10233 - - 

“natural capital” 1423 1133 72 6 

TOTAL  22466 11559 99 14 

Fonte: Autoria própria (2017). 

 

 A tabela 5 mostra os resultados das buscas feita nas bases selecionadas. O resultados 

referentes a palavra-chave “urban development” não se enquadraram no escopo da pesquisa, 

sendo eliminados do referencial teórico. O termo “impact of science” manteve sete artigos que 

abrangeram a pesquisa, sendo os autores: Nomaler; Verspagen (2008) - Jung; Lee (2014) – 

Meis et al. (2007) – Guskov et al. (2016) – Gozlan (2015) – Van Nordeen (2015) – Arber 

(2009). E por fim, a palavra-chave “natural capital” retornou seis artigos que fizeram parte do 

referencial teórico: Costanza et al. (1997) – Seppelt et al. (2011) – Ratajczyk et al. 2017 – 
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Maseyk et al. (2016) – Azevedo-Santos et al. (2017) – Barbier (2014). Ratajczyk et al. 2017 

também retornou na busca combinada de “natural capital” + “urban development”.  

Além das bases de dados, foi utilizado como base de pesquisa, o Sistema de 

Disseminação de Informações da CAPES (SDI), que é um banco de dados abertos da pós-

graduação brasileira, no qual, segundo definição disponibilizada pela CAPES,  “os dados 

abertos são informações públicas, processada em formatos que permitem a sua reutilização e 

redistribuição livremente por qualquer pessoa ou instituição pública ou privada para elaboração 

de documentos, planilhas, tabelas, gráficos e outras finalidades” (COORDENAÇÃO DE 

APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR, 2017a, online). E nele consta 

todas as informações de todos os programas de pós-graduação credenciados pela CAPES, estas 

informações são fornecidas pelos programas, no ato do Coleta, via Plataforma Sucupira.  

 

 

5.3.2 Busca quantitativa das publicações  

 

 Uma vez elencados os artigos a serem utilizados no referencial teórico e para mapear 

o estado da arte da pesquisa, partiu-se para a coleta de dados referente a revisão sistemática e  

análise bibliomética. A bases escolhidas foram a Scopus e Web of Science, utilizando-se da 

ferramenta de organização de referências EndNoteweb para organizar os resultados.   

A busca dos artigos publicados nas bases escolhidas, foi realizada com o nome 

“Metropolitan Region of Curitiba”, na língua inglesa para se intensificar os resultados. Para as 

demais cidades a busca foi realizada com seus nomes oficiais, utilizando-se aspas quando 

possuíam dois termos, como o caso de Almirante Tamandaré, Balsa Nova, Campo Magro, etc. 

Esta etapa compôs a sub-etapa 3 da revisão sistemática.  

O critério aplicado visou limitar a busca aos resultados referentes aos municípios da 

RMC. Um primeiro filtro foi limitar a busca a artigos científicos pertencentes a Região 

Metropolitana de Curitiba, excluindo-se qualquer outra localização territorial. O segundo 

critério foi limitar o resultado da primeira busca a artigos que abordassem o capital natural da 

RMC. O terceiro foi a limitação temporal, como trabalhado no campo 5.1.2.  

O quarto critério foi a aplicação do filtro (w/3 para a SCOPUS e Near/3 para WoS) 

para selecionar apenas os resultados que estavam a três palavras de distância de uma outra 

selecionada. As palavras selecionadas foram Brasil, Paraná, city e municip*. O “*” no final da 

palavra tem objetivo de trazer resultados com diferentes terminações, como municipal ou 

municipality. E por fim, limitou-se aos artigos disponíveis para download nas bases de dados.  
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5.3.3 Categorias de análises   

 

Esta fase da pesquisa ocorreu a análise das publicações selecionadas a partir de seu 

conteúdo. Conforme abordado por Meadows (1998), Costanza et al. (1997), O’Connor (2000) 

e Sachs (2004), o capital natural possui várias abordagens e segregações com objetivo de 

melhorar e facilitar a análise do mesmo. Considerando as diferentes subdivisões abordadas na 

literatura o grupo de pesquisa NIPAS trabalhou na busca de indicadores de sustentabilidade que 

se enquadrassem a realidade da RMC.  

Para se atingir este objetivo, o grupo desmembrou 1712 indicadores encontrados na 

literatura em 86 categorias de análise, como proposto por Bardin (2011), para assim poder 

visualizar melhor os três capitais e de que forma ele é representado no território da região 

metropolitana em questão. Segundo a autora, esta técnica de análise “funciona por 

desmembramento do texto em unidade, em categorias segundo reagrupamentos analógicos” 

(BARDIN, 2011, p. 201).  

Seguindo a metodologia de Bardin (2011, p. 147), a categorização é “uma operação de 

classificação de elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação e, em seguida, por 

reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente definidos”. Os 

critérios de categorização podem ser: semânticos (caso ao qual se insere a pesquisa), sintático, 

léxico e expressivo.  

Categorias consideradas boas devem possuir as seguintes qualidades: (1) exclusão 

mútua – cada elemento não pode existir em mais de uma divisão; (2) homogeneidade – um 

único princípio de classificação deve governar a organização; (3) pertinência – categoria deve 

estar adaptada ao material de análise e ao quadro teórico definido; (4) objetividade e fidelidade 

– as diferentes partes de um mesmo material, ao qual se aplica a mesma grade categorial, devem 

ser codificados da mesma maneira; (5) produtividade – fornecer resultados férteis (em índices 

de inferências, em hipóteses novas e em dados exatos) (BARDIN, 2011).  

 

 

5.3.4 Análise qualitativa das publicações 

 

E finalmente, a partir do resultado da pré análise e da categorização foi realizado a 

qualificação da produção científica da RMC voltada ao capital natural. A qualificação será feita 

com base nos indicadores da Thomson Reuters (JCR) do Scopus (SJR e SNIP), e o índice H do 

Google Scholar. E Qualis Capes, quando a abordagem for nacional.  
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Para tal, será usada a análise bibliométrica. A análise realizou-se posterior a uma 

revisão sistemática, o que segundo Conforto, Amaral e Silva (2011) é uma forma de empregar 

maior rigor e confiabilidade ao processo.  

A análise por categorias, uma das técnicas de análise descrita no conjunto de técnicas 

da análise de conteúdo, funciona “por operações de desmembramento do texto em unidades, 

em categorias segundo reagrupamentos analógicos” (BARDIN, 2011, p. 200). Cita-se como 

diferentes possibilidades de categorização, a investigação dos temas, ou a análise temática, que 

possuem como característica serem rápidas e eficazes na aplicação em discursos diretos e 

simples (BARDIN, 2011). 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo, são apresentados os resultados obtidos na busca quantitativa dos artigos 

publicados sobre a RMC. Em sua análise será abordada os resultados quantitativos e 

qualitativos das publicações sobre o capital natural.  

 

 

6.1 CATEGORIZAÇÃO  

 

Esta seção busca cumprir o primeiro objetivo específico proposto, o de identificar, por 

meio de indicadores, o capital natural da RMC. Com o andamento da pesquisa, as categorias de 

análise usadas pelo NIPAS foram consideradas, porém, com a limitação temporal em se aplicar 

os indicadores na área de estudo, optou-se por embasar-se na revisão de literatura para dar 

suporte a escolha de cada categoria. Sendo assim, o quadro 6 foi base para a criação de oito 

categorias de capital natural que foram aplicados às pesquisas selecionadas, sendo elas: (i) água, 

(ii) ar/clima, (iii) solo, (iv) biodiversidade (flora e fauna), (v) absorção de resíduos sólidos, (vi) 

intangíveis, (vii) vulnerabilidade ambiental, (viii) recursos não renováveis. 

Estas categorias seguiram o esquema da figura 8, unindo as definições de recursos 

renováveis e serviços ecossistêmicos para definir melhor a aplicabilidade de cada categoria.  

 

Figura 8 – Esquema base para definição das categorias de análise 

 

           Fonte: Autoria própria, (2018).  
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A partir do embasamento, supra citado, elaborou-se o quadro 9, no qual delimita e 

apresenta cada categoria ao qual as publicações foram aplicadas. O quadro 9 mostra o resultado 

final desta sistematização realizada a partir das definições de capital natural apresentadas até 

aqui.  

 

Quadro 9– Definição das categorias de capital natural a serem aplicadas nas pesquisas 

sobre a RMC. 

Recursos 

renováveis e 

serviços 

ecossistêmicos 

Categorias  Autores Descrição  

Água  

Costanza; Daly, 

(1992); Costanza et al. 

(1997); IPPUC (2010); 
O'Connor, (2000); 

NIPAS. 

qualidade, disponibilidade, regulação, 

contaminação, esgoto e saneamento, águas 
subterrâneas 

Ar/Clima 

Costanza; Daly, 

(1992); Costanza et al. 

(1997);  IPPUC (2013); 

O'Connor, (2000), 

NIPAS 

qualidade, regulação de clima, camada de 

ozônio, conforto térmico, poluição sonora. 

Solo 

Costanza; Daly, 

(1992); Costanza et al. 

(1997); O'Connor, 

(2000) 

qualidade, formação, ciclagem de 

nutrientes, contaminação, controle de 

erosão e retenção de sedimentos 

Biodiversidade 

(flora e fauna) 

Costanza; Daly, 

(1992); Costanza et al. 

(1997); IPPUC (2013); 

O'Connor, (2000); 
NIPAS 

Manutenção de espécies, riqueza, controle 

biológico, cobertura florestal, diversidade 

genética (selvagem e agrícola), extinsão e  

descrição de espécies,  áreas verdes, 
contaminação. 

Absorção de 

resíduos sólidos 

Costanza; Daly, 

(1992);  IPPUC (2013) 
Gestão,  geração, capacidade de absorção  

Intangíveis  
Costanza; Daly, 
(1992); Costanza et al. 

(1997); IPPUC (2013)  

Cenários de paisagens, locais de lazer 
cultura, infraestrutura ambiental  

Vulnerabilidade 

ambiental  

O'Connor, (2000); 

NIPAS 

controle de inundações, deslizamentos, 

epidemias. 

Recursos não 

renováveis 
Não renováveis  

Costanza; Daly, 
(1992); O'Connor, 

(2000) 

Combustíveis fósseis (petróleo, carvão, 
minerais), extração mineral, matérias 

primas.  

Fonte: Autoria própria, (2018).  

 

No andamento da pesquisa, estas categorias moldaram-se à aplicabilidade do objeto 

de estudo, sendo assim algumas descrições excluídas e outras adicionadas. Para a inserção 

dentro das categorias apresentadas buscou-se as seguintes características:  

(a) Água: justificada pela presença dos mananciais inseridos na RMC, apresentados no campo 

5.1.1. Esta categoria foi segregada a partir de sua qualidade (padrões de potabilidade); 

disponibilidade (disponíveis ao uso e ao reuso); regulação (qualquer conflito, e bases 

legislativas empregadas); contaminação (substâncias nocivas não descritas nos padrões de 
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potabilidade); esgoto (tratamento ou contaminação proveniente); águas subterrâneas (águas 

provenientes de poços e aquíferos presentes na RMC tanto no sentido de contaminação quanto 

de qualidade).  

(b) Ar/clima - justificada pelo número de pesquisas voltadas a este tema e a presença de 

indústrias na região - foi segregado em: qualidade (as pesquisas com objetivo de descrever 

contaminação do ar e seus efeitos aplicaram-se todas nesta subcategoria); regulação de gases 

(voltadas a reversão de contaminação); regulação de clima (quando abordou o efeito estufa ou 

regulações climáticas voltadas ao melhoramento ou aumento de produtividade); várias 

pesquisas sobre conforto térmico e poluição sonora foram encontradas, motivando estas duas 

subcategorias.  

(c) Solo – devido ao grande potencial mineral e aos diversos usos – as subcategorias são: 

qualidade e ciclagem de nutrientes (quando o objetivo era verificar a melhoria do solo); 

contaminação (descreve poluentes e seus efeitos); formação (descrição do solo); controle de 

erosão e retenção de sedimentos (pesquisas de impacto causado ou diagnósticos sobre erosão e 

sedimentos); uso do solo (quando a pesquisa aborda problemas ou soluções a partir do uso).  

(d) Biodiversidade – justificado pelo grande número de remanescentes florestais na região, 

considerou-se nesta categoria tanto fauna quanto flora – segregado em: manutenção de espécies 

(sobre espécies já catalogadas ou estudos sobre produtos derivados, para conhecimento; neste 

campo notou-se uma tendência á pesquisas sobre espécies selvagens, agrícolas e medicinais); 

descrição ou extinção de espécies (quando novas espécies são descritas ou extintas na região); 

controle ambiental; cobertura florestal (para remanescentes florestais de qualquer tamanho); 

áreas verdes (arborização urbana mais voltada ao uso humano); riqueza (quando o objetivo é 

saber a variedade e riqueza de espécies); diversidade genética e contaminação.   

(e) Resíduos sólidos – pela grande porção urbana presente na RMC – voltando o foco em gestão, 

geração e capacidade de absorção.  

(f) Intangíveis – considerando os benefícios de capital natural que não se pode medir 

quantitativamente, mas estão presentes na região – como exemplos: cenários de paisagens, 

locais de lazer, cultura e infraestrutura, sustentabilidade e conflitos ambientais (todos estes 

voltados a percepção de uso e benefícios à população).  

(g) Vulnerabilidade ambiental – voltada aos riscos apresentados à região -  como: controle de 

inundações, deslizamentos e estudos sobre possíveis epidemias ou ricos ambientais.  

(h) Recursos não renováveis – pela presença de extração de matéria prima na região – estudos 

sobre extração ou análise sobre o uso, podendo ser o uso de combustíveis fósseis ou a extração 

mineral.  



94 

 

 

Quando aplicada esta categorização no apêndice 1, algumas limitações foram 

observadas. Uma delas se deve ao fato observado por Bardin, (2011) de que não se pode, o 

objeto, se enquadrar em dupla categoria. O que foi bastante complicado, uma vez que muitos 

estudos se enquadravam em duas ou mais categorias devido a sua essência multidisciplinar, 

como citado por O’Connor, (2000) os recursos ambientais são sistemas dinâmicos. Alguns 

exemplos encontrados nas pesquisas sobre o uso do lodo de esgoto na melhoria do solo e 

aumento de colheita; ou pesquisas voltadas a efeitos climáticos influenciar ou não crescimento 

vegetal. Nestes casos, o foco na categorização foi o objeto. Inserindo-se a publicação em apenas 

uma categoria.  

Os resultados desta categorização das publicações ao que foi nomeado o capital natural 

da RMC será apresentado detalhadamente na próxima sessão.  

 

 

6.2 ANÁLISE QUANTITATIVA  

 

 

Nesta seção, busca-se demonstrar quantitativamente quantas publicações foram 

realizadas sobre o capital natural da RMC. Os resultados são apresentados quanto ao número 

de pesquisas por cidade, divisão temática conforme metodologia apresentada, os principais 

objetivos de pesquisa dentro de cada tema, além da tendência temática apresentada em cada 

cidade da RMC e em estratos de 5 anos. 

A tabela 6 apresenta os resultados das sub-etapas 1 a 5 conforme descrito na 

metodologia (quadro 8). Os resultados da WoS excluiu-se as duplicações, fazendo que seu 

resultado seja menor que o retorno da base de dados SCOPUS.   
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Tabela 6 – Número de publicações que retornaram das bases Scopus e Web of Science, na 

data de 13 a 15/11/2017 
  Scopus Web of Science    

Termos de busca 
Busca 

geral 

Com 

filtro 

Capital Nat. 

** 

Busca 

geral 

Com 

filtro 

Capital Nat. 

** 
Total 

Região Metropolitana de 

Curitiba 
74 48 17 51 33 1 18 

Adrianópolis 25 14 8 26 14 3 11 

Agudos do Sul 0 0 0 0 0 0 0 

Almirante Tamandaré 15 8 0 7 5 1 1 

Araucária 1522 187 10 1613 151 14 24 

Balsa Nova 6 3 3 6 5 4 7 

Bocaiuva do Sul 9 6 3 3 1 0 3 

Campina Grande do Sul 9 6 4 3 3 0 4 

Campo do Tenente 8 2 2 3 3 1 3 

Campo Largo 26 15 6 18 10 1 7 

Campo Magro 6 5 1 3 3 0 1 

Cerro Azul 79 3 0 68 3 0 0 

Colombo 1184 101 20 1107 90 1 21 

Contenda 6 3 2 5 2 0 2 

Curitiba 1390 912 204 1051 731 19 223 

Doutor Ulysses 2 1 0 1 1 0 0 

Fazenda Rio Grande 12 11 10 9 8 0 10 

Itaperuçu  2 2 1 0 0 0 1 

Lapa 336 6 2 267 22 7 9 

Mandirituba 9 3 3 3 0 0 3 

Piên 347 2 1 77 1 0 1 

Pinhais  80 55 15 45 34 0 15 

Piraquara 36 20 12 30 18 0 12 

Quatro Barras 7 7 5 7 7 0 5 

Quitandinha 0 0 0 0 0 0 0 

Rio Branco do Sul 8 4 1 2 1 0 1 

Rio Negro 1322 31* 7 1281 23 0 7 

São José dos Pinhais 45 33 11 23 20 0 11 

Tijucas do Sul 11 8 7 9 8 1 8 

Tunas do Paraná 1 1 1 0 0 0 1 

TOTAL 6577 1466 356 5718 1197 53 409 

*No caso de Rio Negro foi retirado o filtro (w/3 e near/3 Brasil) por retornar muitos resultados referentes ao rio 

localizado no Amazonas, restringindo-se apenas as pesquisas com foco ao estado do Paraná.  

** Os artigos foram selecionados a partir de critérios definidos na sessão 6.2. 

Fonte: Scopus (2017) e Web of Science (2017). 

 

 Nota-se que alguns termos resultaram em um número elevado de retornos, como o 

caso de Araucária, Rio Negro, Colombo e Lapa, Curitiba e Piên, os únicos municípios a 

retornarem mais de 100 publicações. Na análise destes resultados, observou-se dupla 

interpretação semântica. O município de Rio Negro, pode ser tanto a cidade da RMC quanto o 

rio localizado no Amazonas; Araucária pode ser confundido com a espécie de árvore; Colombo 

trouxe consigo resultados de pesquisas históricas sobre o navegante e referente a capital do Sri 

Lanka, de mesmo nome; e Lapa retornou resultados referente a abreviação LAPa advindo de 

pesquisas do campo da microbiologia. Quando aplicado os filtros, os retornos destes municípios 
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foram próximo aos demais. No qual apenas Curitiba continuou com mais de 100 publicações 

sobre a cidade.  

 Apenas os municípios de Quitandinha e Agudos do Sul não retornaram nenhum 

resultado nesta primeira busca, porém, após aplicado os filtros as cidades de Cerro Azul e 

Doutor Ulysses também não possuíam publicações sobre o capital natural no município.  

 Ao observar o número de retornos das publicações na configuração metropolitana 

apresentada na caracterização da área estudada, percebe-se que o tempo em que o município 

está inserido na região metropolitana não interfere na relação entre o número de produção 

científica sobre capital natural. Uma vez que municípios que integram a RMC desde 1973, 

como Almirante Tamandaré, Bocaiuva do Sul, Campina Grande do Sul, Contenda e 

Mandirituba e Rio Branco do Sul, não acumulam nem cinco publicações cada neste intervalo 

de tempo (1992-2017). Enquanto municípios como Tijucas do Sul (8) e Adrianópolis (11) têm 

publicações sobre o seu capital natural. O mesmo vale para os municípios inseridos em 2002 e 

2011. Já que Lapa (9) e Rio Negro (7) possuem certo número de publicações sobre capital 

natural, Campo do Tenente (3) e Piên (1) possuem um número reduzido (COORDENAÇÃO 

METROPOLITANA DE CURITIBA, 2017). Estes dados demonstram que quando analisado o 

número de publicações sobre o capital natural, fazer parte da RMC não quer dizer 

necessariamente mais destaque, nem mesmo o tempo de integração. 

 Esta divisão entre publicações em relação aos municípios foi realizada considerando 

que o capital natural se apresenta de forma dinâmica, representado nos ecossistemas como 

reservatórios de interesse cultural, biológico e científico (O’CONNOR, 2000). E esta dinâmica 

é refletida nas várias dimensões de território como a dimensão física (a partir dos recursos 

naturais) em contrapartida da sua dimensão sociopolítica e econômica (ALBAGLI, 2004). 

Sendo assim, em relação aos seus objetivos e área de coleta, as publicações foram segregadas, 

porém, isso não implica que o resultado em um município será útil ou trará consequências ao 

outro município da RMC.  

 Na figura 9 é possível visualizar a distribuição das publicações selecionadas em cada 

cidade da RMC. Neste gráfico, para melhor visualização e entendimento, os municípios com 

apenas uma publicação (Almirante Tamandaré, Campo Magro, Itaperuçu, Piên, Rio Branco do 

Sul, Tunas do Paraná) foram representados agrupados com o nome “Municípios com 1 

publicação”.  
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Figura 9 – Visualização gráfica do número de publicações em cada município. 

 

         Fonte: Autoria própria. (2017).  

  

 A figura 9 permite visualizar como a proporção de publicações sobre Curitiba é muito 

maior que as demais cidades, o que é um resultado previsível, uma vez que é a cidade polo da 

região metropolitana. Porém, quando desenhada a média simples das publicações pelo número 

de cidades, (Número de pesquisas/número de termos pesquisados) percebe-se que o número de 

publicações sobre Curitiba é aproximadamente quinze vezes maior que a média dos termos 

pesquisados (aproximadamente 14 publicações). Quando observado na tabela 6 e figura 9, nota-

se que poucos municípios atingem este número de publicações sobre capital natural, apenas 

Curitiba, Araucária, Colombo e Pinhais.  

 Esta diferença do número de publicações entre Curitiba e os demais municípios vem 

ao encontro a afirmação de Sachs, (2004) que critica as estratégias de desenvolvimento que não 

considera as diferentes configurações socioeconômicas e culturais, ou mesmo com a 
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concentração de recursos prevalecentes em micro e mesorregiões, sugerindo que estas 

estratégias precisam responder aos problemas pontuais e às necessidades de cada comunidade, 

e garantir a participação de todos os atores envolvidos no processo de desenvolvimento.  

 Este baixo número de pesquisas sobre capital natural dos municípios da região 

metropolitana, em comparação a Curitiba, acrescenta tanto à pesquisa realizada por Ribeiro 

(2014) que buscou medir o grau de interação da RMC com o município polo, quanto à 

comparação realizada por Fernandes et al. (2017) e o grupo de pesquisa NIPAS que introduziu 

o capital natural (água e biodiversidade) nesta metodologia. Como conclusão, definiu-se que ao 

considerar elementos de capital natural e de planejamento urbano, a classificação dos 

municípios sofreria alterações. Neste caso, nas pesquisas sobre o capital natural, evidencia-se 

esta baixa interação entre a cidade polo e as demais cidades da RMC.  Outro estudo que enfatiza 

a importância de se considerar o capital natural para definição de desenvolvimento, foi o 

levantamento nos manguezais da Tailândia, que mostrou como os indicadores econômicos 

mudam quando se considera o esgotamento e a depreciação ambiental (BARBIER, 2014).  

 Uma vez ressaltada a importância do capital natural na configuração metropolitana, a 

figura 10 apresenta a divisão temática das publicações sobre o capital natural da RMC, 

aplicando a categorização apresentada na seção anterior. As 409 publicações selecionadas a 

partir dos critérios de filtragem foram submetidas a da revisão sistemática (sub-etapa 6) e são  

apresentados no Apêndice 1. No qual, a partir dele, foi possível realizar as próximas 

correlações.  

 

 Figura 10 – Divisão temática das publicações sobre capital natural. 

 

  Fonte: Autoria própria, (2018).  
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 Do número total de publicações trabalhadas, os resultados quantitativos apresentam 

em números, os temas mais pesquisados quando se fala em capital natural. Os resultados foram 

os seguintes:  

 Biodiversidade – 192 publicações – 47% 

 Água – 63 publicações – 15% 

 Ar/Clima – 58 publicações – 14% 

 Solo – 44 publicações – 11% 

 Intangíveis – 26 publicações – 6% 

 Vulnerabilidade ambiental – 10 publicações – 3% 

 Resíduos sólidos – 8 publicações – 2% 

 Recursos não renováveis – 8 publicações – 2% 

 

 Nota-se um grande número de pesquisas voltadas ao tema biodiversidade, 

confirmando a preocupação por parte dos pesquisadores com os temas abordados nesta 

categoria. Com uma visão mais positiva, a existência destas pesquisas já pode ser vista como 

uma noção do desenvolvimento sustentável, já que atende ao desafio de identificar as ameaças 

sobre o ambiente natural, procurando soluções que permitam o desenvolvimento dos países 

emergentes sem conduzir a uma piora das condições de vida nos países industrializados 

(RAYNAUT, 2011). E este cenário é visualizado na RMC em escala regional, uma vez que 

abriga em seu território tanto indústrias em seus variados tamanhos em algumas cidades, quanto 

o desafio de preservação em outras (COORDENAÇÃO METROPOLITANA DE CURITIBA, 

2017).   

 Estas oito categorias, além de inseridas na literatura de capital natural, possuem ligação 

direta, ou indireta, com os temas abordados na Rio+20, realizada em 2012. Durante a 

conferência foram trabalhados os seguintes temas: água, energia sustentável, oceanos, 

segurança alimentar e agricultura sustentável, cidades sustentáveis, empregos, mudanças 

climáticas e desastres naturais, Amazônia e Biodiversidade, temas estes, na ocasião, 

considerados prioritários para o Brasil (BRASIL, 2012b). Logo, a partir dos dados obtidos até 

aqui sobre a RMC, as categorias têm se confirmado com os temas discutidos em 2012. 

 Conforme a caracterização, apresentada e descrita anteriormente, as publicações 

encontradas foram analisadas à luz de cada categoria, e neste processo notou-se as principais 

tendências quanto aos objetivos estudados. Neste caso, juntamente com a divisão temática 
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detalhou-se cada tema buscando representar o objetivo da pesquisa. Os resultados encontrados 

são apresentados na figura 11, a qual traz a aplicação das descrições apresentadas no quadro 9.  

 

Figura 11– Subcategorias temáticas segundo o objetivo das publicações de todas as oito 

categorias. 
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     Fonte: Autoria própria, (2018).  

  

 Água foi o segundo tema mais pesquisado, uma vez que cerca de 45% do território 

pertencente a RMC é considerada área de interesse de mananciais de abastecimento público de 

água para a RMC (PARANÁ, 2016). Dentro desta análise realizada em cada categoria, foi 

observado nos estudos sobre água, uma grande preocupação em se avaliar a qualidade dos 

corpos hídricos e em apontar e buscar soluções para se reverter contaminações já existentes.  

 Na categoria de ar/clima, notou-se duas tendências de pesquisa, as pesquisas sobre 

qualidade/contaminação de ar e qualidade de clima, que possuem cerca de 49% das publicações 

encontradas, e das pesquisas voltadas ao conforto térmico e perturbações sonoras (que por 

motivos de propagação, foi melhor enquadrada nesta categoria). Notou-se um grande número 

de publicações sobre perturbações sentida, (22% sobre conforto térmico e 29% poluição 

sonora).  

Tanto na categoria água quanto na categoria ar/clima a preocupação com a 

contaminação estiveram presente em grande número. Estes dados confirmam a citação de 

Raynaut, (2011) que trata os impactos ambientais como motivadores, e um desafio para os 
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pesquisadores que precisam “analisar as causas das perturbações, suas consequências para a 

população e o meio natural, identificando medidas que permitam resolver o problema a longo 

prazo, sem comprometer a satisfação das necessidades e aspirações das populações” 

(RAYNAUT, 2011, p. 97). 

Nas pesquisas enquadradas no tema biodiversidade, cerca de 57% destas publicações 

se tratavam sobre hábitos, especificações, disponibilidade no local, descrições sobre espécies 

já catalogadas presentes no território estudado, além de estudos sobre utilizações e compostos 

destas espécies. No decorrer desta análise para categorizar as 109 publicações que se 

enquadraram nesta subcategoria, notou-se uma tendência para três objetos de pesquisa: (1) 

Pesquisas sobre espécies selvagens, presentes nos remanescentes de floresta da região, dos 57% 

das publicações sobre manutenção de espécies, 34% foram sobre espécies selvagens; (2) 

pesquisas sobre espécies agrícolas, 19% dos 57 enquadrados na subcategoria de manutenção de 

espécies eram sobre espécies voltadas ao cultivo agrícola ou sobre estudos focando conhecer 

melhor espécies causadoras de perturbação ao cultivo. (3) E os 7% restantes das pesquisas sobre 

manutenção de espécies se aplicavam a espécies com fins medicinais.  

O que conforme apontado por Sachs, (2009), e seus pilares, podem ser visto como um 

aproveitamento racional da natureza, no qual a preocupação com a conservação da 

biodiversidade é primordial, além de um componente estratégico de desenvolvimento. Segundo 

o mesmo, desde as Conferências de Estocolmo até as Conferências do Rio de Janeiro não houve 

muitos avanços, no que diz respeito ao consenso dos objetivos sociais, ambientais e 

econômicos, porém, ao observar esta divisão de foco das pesquisas sobre manutenção de 

espécies, nota-se uma preocupação tanto com a preservação (representada pelas pesquisas sobre 

espécies selvagens) quanto por fatores econômicos e sociais (representado pelas pesquisas 

sobre espécies agrícolas presente na região, e das pesquisas sobre plantas medicinais).  

A pesquisa sobre plantas medicinais podem representar ainda o que Albagli (2004) 

chama de dimensão simbólica, uma vez que pode ser um elemento constitutivo de identidade 

local.  

 Na categoria solo, a quarta mais citada, o foco observado foi nas possibilidades de 

melhoria do solo, com 43% das pesquisas. Seguido pelas publicações indicando a formação e 

composição do solo.  

 Apesar do grande fluxo urbano existente na RMC, um número baixo de pesquisas 

sobre resíduos sólidos (2%) se enquadraram nos filtros aplicados. Das publicações sobre este 

tema, 75% discutia a gestão dos mesmos.  
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 Dentro dos estudos enquadrados na categoria intangível, o maior número de 

publicações eram voltadas a fama de cidade sustentável adquirida por Curitiba (50%), em sua 

maioria questionando se ainda é possível atribuir o título de cidade sustentável, como citado 

por Leite e Awad, (2012), por IPPUC, (2010), por Castelnou, (2006) e COMEC, (2017). 

Curitiba desde a década de 1970 tem sido reconhecida por seu planejamento urbano e títulos de 

cidade verde e sustentável, títulos estes representados pelos prêmios: Clinton Climate Initiative 

C40 Cities (2007), Globe Award Sustainable City (2010), 2°cidade do mundo que mais reduziu 

a poluição do ar (estudo feito por três satélites da Universidade de Tel Aviv, Israel) (2002-

2012), e Siemens Green City Index (2015). Porém as publicações sobre sustentabilidade 

inseridas na categoria ‘Intangíveis’ colocam em dúvida este título com base nas políticas 

públicas atuais. As outras categorias mais citadas foram locais de lazer (19%) e infraestrutura 

ambiental (19%).  

 Metade das pesquisas sobre vulnerabilidade ambiental eram voltadas ao estudo de 

risco, 30% focou em epidemias, principalmente voltada á mosquitos seguido de prevenções de 

deslizamentos e controle de inundações (10% cada uma).  

 E finalmente, as publicações sobre recursos não renováveis em sua maioria focou na 

extração mineral (88%). Isso se deve a maciça produção de minerais não metálicos na região, 

uma vez que aproximadamente “70% da produção paranaense está na região metropolitana  

(COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA, 2017). Seguido por 

publicações sobre combustíveis fósseis. Meis et al. (2007) aponta um desempenho favorável 

em escala nacional sobre a produção de conhecimento sobre produtos nas áreas de extração, 

destilação e purificação de derivados de petróleo.  

 Em uma divisão temática por cidade, é possível analisar as tendências de cada cidade. 

Para facilitar a visualização dos resultados, os municípios com cinco publicações ou menos 

foram agrupadas e representadas coletivamente. Estas cidades são: Quatro Barras, Campina 

Grande do Sul, Bocaiuva do Sul, Campo do Tenente, Mandirituba, Contenda, Almirante 

Tamandaré, Campo Magro, Itaperuçu, Piên, Rio Branco do Sul, Tunas do Paraná. Estas 

tendências de pesquisa são apresentadas na figura 12.  
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Figura 12 – Tendência temática de cada cidade da RMC. 

  

                   Fonte: Autoria própria (2018).   

 

 Grande parte do abastecimento de água da RMC é obtido a partir dos mananciais 

inseridos no território dos municípios de Piraquara, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, 

Pinhais, Araucária, Campo Largo, Campo Magro, Almirante Tamandaré, Curitiba e São José 

dos Pinhais (COORDENAÇÃO METROPOLITANA DE CURITIBA, 2017). A tendência 

nestes municípios é justamente um número maior de publicações com o tema água e 

biodiversidade, uma vez que juntamente com os mananciais existem as APAs e as UTPs que 

agem na gestão e preservação destas áreas (COORDENAÇÃO METROPOLITANA DE 

CURITIBA, 2017).  Esta preocupação é refletida nos municípios de Campo Largo e São José, 

Piraquara e Colombo que possuem um maior número de publicações voltados a estes dois 

temas.  

Outros municípios como Piraquara, Pinhais, Araucária possuem o maior número de 

pesquisas voltadas a biodiversidade e solo.  O que pode ser justificado também pela pressão por 

ocupação urbana nestas áreas, uma vez que elas estão muitas vezes situadas próximos a centros 

urbanos (COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA, 2017).  Neste 
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sentido as UTPs atuam fazendo esta transição entre as áreas de proteção e a ocupação antrópica. 

Quatro Barras e Campo Magro também possuem UTPs em seu território, mas sem muitas 

pesquisas sobre o tema.  

Por possuírem mananciais em seus territórios, muitos municípios ficam 

impossibilitados de atraír outras formas de uso do solo, o que é revertido pelo ICMS-ecológico, 

sendo depositado 5% do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço (ICMS) para 

municípios com mananciais e unidades de conservação (GODECKE, HUPFFER, CHAVES, 

2014). Na região metropolitana, alguns municípios que recebem estes benefícios, como 

Piraquara, Almirante Tamandaré, Araucária, Campo Largo, Quatro Barras, entre outros.  

O PSA, é aplicado em escala mundial, e apesar de existir controvérsias sobre seus 

sistemas, é considerado a transição econômica em incentivo a preservação e conservação do 

ecossistema e seus serviços (BRASIL, 2017b). A partir dos dados obtidos na figura 12 observa-

se que alguns deles como Piraquara, Araucária, Colombo, Fazenda Rio Grande, Pinhais e 

Tijucas possuem um número razoável de pesquisas. Reforçando o interesse de preservação 

destes mananciais e o uso deste benefício. Outros municípios como Almirante Tamandaré, 

Campo Magro e Rio Branco recebem o ICMS ecológico, mas não possuem publicações sobre.  

 Algumas cidades da região também possuem áreas de extração mineral. São minerais 

não metálicos como areia, brita, e calcário dolomítico; fluorita voltada à indústria de tinta (Cerro 

Azul); produção de água mineral; argila vermelha e outro. Dados da Comec, (2017) apontam 

que aproximadamente 70% da produção de recursos minerais paranaenses são providos pela 

RMC. Os principais municípios provedores, segundo a literatura são: Colombo, Almirante 

Tamandaré, Rio Branco do Sul, Itaperuçu, Tunas do Paraná e Campo Largo. 

 Quando analisados estes dados na figura 12, nota-se que quatro, dos seis municípios 

citados não se encontram na tabela, por terem sido objeto de apenas uma publicação. Cerro 

Azul que possui a maior jazida de fluorita do país não apareceu em nenhuma publicação. E dos 

dois municípios com mais de cinco publicações, apenas Colombo tem uma publicação sobre 

vulnerabilidade ambiental, o que pode representar alguma preocupação ambiental. Além disso, 

o município de Adrianopólis possui duas publicações sobre ‘recursos não renováveis’ (2/8), o 

que leva a crer que esta é uma atividade forte na região.    

 Por outro lado, retomando a figura 11, além da categoria de ‘recursos não renováveis’, 

quatro das oito categorias apresentaram os subtemas qualidade/contaminação/risco ambiental 

como seus principais objetivos de pesquisa, demonstrando que estes impactos são considerados. 

 A urbanização de Curitiba e o alto processo de industrialização da cidade podem ser 

expressas pela quantidade de pesquisas voltadas ao Ar/Clima. Ocupando a segunda posição no 
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maior número de pesquisas. Esta discussão sobre o crescimento da urbanização e da tecnologia 

envolvida na industrialização já vem sendo discutida desde 1972 na Conferência das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente focando na busca por preservação ambiental (ORGANIZAÇÃO 

DAS NAÇÕES UNIDAS, 1972).  

 Estas discussões envolvendo a temática ambiental, iniciada oficialmente nesta 

conferência, só fez crescer e ganhar espaço no contexto atual. Hoje a ideia defendida por 

Furtado, (1974) de que o desenvolvimento puramente econômico é um mito, e que a atenção 

deve ser dada as reais necessidades coletivas e as possibilidades de avanço científico é aceita, 

difundida e amplamente discutida.  

 A partir do rompimento do conceito de que os recursos naturais são infinitos, advindos 

do relatório The limits to growth e da conferência sobre o meio ambiente humano, ambas em 

1972, os impactos causados ao meio físico passou a ter espaço na tomada de decisão, o que se 

contrapôs ao ideal de crescimento linear da sociedade industrial (MEADOWS et al., 1972; 

FURTADO, 1974; VAN BELLEN, 2006). 

 Tais afirmações são confirmadas pelos dados representados na figura 13, que já foi 

apresentada anteriormente justificando o recorte temporal. Considerando as grandes 

conferências ambientais e os documentos e compromissos gerados desde 1972, conforme 

apresentado no quadro 1, a figura 13 mostra a evolução da produção científica sobre capital 

natural, a partir do ano de 1992, ano em que foi realizado a Rio 92, analisando as tendências de 

pesquisa nos anos de 2002 (Rio+10) e 2012 (Rio +20) que demonstram, de certa forma, as 

publicações trabalhadas nesta pesquisa acompanharam este crescimento.  

 

Figura 13 – Comparação do recorte temporal das buscas do termo “natural capital” nas 

bases de dados com as publicações sobre capital natural da RMC. 

 
      Adaptado de Scopus, (2017); Web of Science, (2017).  
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A figura 13 mostra o avanço das pesquisas com o termo ‘capital natural’ nas bases 

Scopus e Web of Science. É importante ressaltar que a amostra estudada está inserida nas 

publicações indexadas nestas duas bases de dados amplamente utilizadas, e como apresentado 

no capítulo 3 as bases selecionadas possuem um vasto número de artigos científicos indexados. 

Porém este não é o universo total das pesquisas sobre a região metropolitana, podendo muitas 

pesquisas representativas e inseridas no território da RMC, porém não se enquadraram na 

filtragem apresentada no quadro 8.  

 Quando observado os intervalos de cada conferência,circulados na figura 13, (1992, 

2002, 2012), desde a Rio 92, conferência que consolidou o a ideia de desenvolvimento 

sustentável, criou novos níveis de cooperação e firmou acordos internacionais; da Cúpula 

Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+10), em Johanesburgo, 2002; e a Rio+20, 

no ano de 2012 (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1992; MALHEIROS, 

COUTINHO, PHILIPPI JR, 2012), nota-se o aumento considerável desde 1992 nos números 

de publicações, em parte ao crescimento do tema promovido pelas conferências.   

 Nos anos de cada conferência observa-se que existe um aumento no número de 

publicações quando comparado ao período anterior. Em todos os três anos observados, as 

pesquisas selecionadas sobre a RMC acompanharam a tendência mundial em relação ao número 

de publicações, ainda sim existe um alerta desde a Rio+20, uma vez que nas pesquisas sobre a 

RMC, houve uma queda no ano de 2013, e mesmo aumentando nos outros anos não é um 

aumento na mesma proporção das bases de dados.  

Nesta análise temporal, cabe ressaltar as afirmações de Philippi Jr (2000) que atribui 

grande avanço a área ambiental a partir da inclusão das ciências ambientais entre os 

subprogramas de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PADCT), na década de 

1990, contribuindo assim para o avanço das pesquisas sobre capital natural. Além do Comitê 

Especial de Ciências Ambientais, (CNPq), que a partir de sua criação em 2004, possibilitou que 

a temática ambiental passasse a fazer parte da agenda de ensino, pesquisa e extensão, 

aumentando o seu espaço no fomento à pesquisa, ciência e tecnologia e no Sistema Nacional 

de Pós-Graduação (RAYNAUT; ZANONI, 2011; BRASIL, 2012b). Quando observado na 

figura 13, nota-se um impulso no número de publicações sobre capital natural da RMC, 

contrariando uma tendência de queda a nível internacional das bases.  

  No decorrer destes 25 anos desde a Rio 92, além do aumento do número de pesquisas 

e das tendências temporais motivadas pelos eventos e conferências ambientais, a abordagem 
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das publicações sofreu alterações em seu escopo. A figura 14 mostra as tendências temáticas 

pesquisadas sobre a RMC em divisões analíticas de 5 anos, no período de 1992 a 2017.   

 

Figura 14 – Relação entre as categorias temáticas e o recorte temporal de 5 anos. 

 

 Fonte: Autoria própria, (2018).  

 

Os quatro temas abordados no período de 1992-1996 foram: Biodiversidade, solo, 

intangíveis e vulnerabilidade ambiental. No processo de procura dos artigos, notou-se que boa 

parte estava indexada na base, porém não disponível para acesso. Ainda assim, nesta fase, nota-

se uma preocupação inicial com biodiversidade, a categoria mais pesquisada de todos os 

períodos, ressaltando a importância do tema entre a comunidade científica. Mas é interessante 

observar o número de pesquisas sobre ‘intangíveis’ neste caso com subcategorias 

sustentabilidade. Reforçando a popularização de Curitiba como cidade verde e sustentável. A 

pesquisa voltada a vulnerabilidade ambiental aborda o primeiro caso do mosquito Aedes 

albopictus. Neste período não é registrado nenhuma pesquisa com o tema água, ar/clima ou 

recursos não renováveis.  

No período de 2001-1997 os temas abordados são água, biodiversidade, solo, 

intangível, e vulnerabilidade ambiental.  

Já no período de 2006-2002, período da Rio+10, as pesquisas sobre biodiversidade 

tiveram um aumento de quase seis vezes. E neste período se registraram publicações sobre 

ar/clima, já como segundo tema mais abordado. Furtado, (1974) já alertava sobre os problemas 

ambientais existentes nas metrópoles desde a década de 1970. A baixa qualidade do ar era um 
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destes problemas. Os outros temas registrados foram água, solo, intangível, vulnerabilidade 

ambiental e recursos não renováveis.  

Houve um crescimento no número de publicações no período de 2007-2011. Neste 

período entre as conferências Rio+10 e Rio+20, as publicações sobre biodiversidade 

continuaram a crescer, mais que duplicando de número do período anterior. Outra categoria 

com crescimento considerável foi a água, que triplicou o número de pesquisas comparado ao 

período passado. Este período foi também o que mais registrou pesquisas destinadas ao solo, 

sendo um aumento de 13 vezes ao período anterior. Neste período todas as oito categorias 

registraram ao menos uma publicação. 

Paralelamente, no ano de 2011, vista a melhora das propostas relacionadas à temática 

ambiental junto as câmaras de “Meio Ambiente e Ciências Agrárias” resultou na criação da 

área de avaliação em ciências ambientais junto a Capes (BRASIL, 2012b). 

E finalmente, os últimos cinco anos, iniciados com a Rio +20, continuaram registrando 

aumento no número de publicações. Porém o crescimento sobre o tema biodiversidade 

registrou-se de forma estável. Neste período, repara-se nas pesquisas inseridas na categoria 

intangível, ressaltando o aumento nos estudos sobre a percepção sobre a paisagem e os espaços 

de lazer. Iniciadas no período anterior, as pesquisas sobre resíduos sólidos também 

aumentaram, juntamente com as pesquisas sobre água e ar/clima.  

Em um apanhado geral, desde o relatório “Nosso Futuro Comum”, atenta-se para a 

necessidade de se discutir o desenvolvimento e a responsabilidade das políticas públicas para a 

preservação ambiental. Numa escala nacional, a abordagem de políticas públicas, o Ministério 

do Meio Ambiente, desde o período de 1992, tem como missão a adoção de princípios e 

estratégias para o conhecimento, a proteção e a recuperação do meio ambiente (...), observa-se 

conforme a figura 13 e 14 que pesquisas estão sendo elaboradas, e as estratégias para o 

conhecimento avançam neste sentido. Um exemplo desta afirmação são os avanços citados por 

Philippi Jr et al. (2014) da política brasileira com enfoque ambiental, como a  Política Nacional 

de Recursos Hídricos, Lei de Crimes Ambientais, Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza (Snuc), entre outros.  

A partir dos resultados citados anteriormente, contrariando Kreimer (2007), quando 

este autor afirma que o grande desafio nos países em desenvolvimento é produzir uma ciência 

territorializada e ao mesmo tempo democratizada, envolvendo diversas formas de participação 

que rompam o “especialistas-estado”, conclui-se que a ciência produzida na RMC é mais 

temática e concentrada do que territorializada e democratizada. Conclusão esta, baseada na 

evidência de grande concentração de pesquisas sobre Curitiba, quando comparada com os 
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demais municípios, bem como na existência de grande concentração de pesquisas sobre 

biodiversidade, quando comparado aos outros temas. 

Ainda sobre a citação anterior, no que diz respeito as deversas formas de participação 

que rompam o “especialista-estado”, é observou-se na análise quantitativa alguns casos que 

sustentam o fato de que existe um distanciamento entre pesquisa e gestão, como exemplo o 

baixo número de pesquisas sobre resíduos sólidos integrando a região metropolitana, ou mesmo 

individualmente, considerando a extensa área urbana inserida na RMC, ou mesmo as atividades 

de extração mineral existente, mas relativamente pouco registrada cientificamente em relação 

a riscos e contaminações. Confirma-se, assim, a importância da avaliação de políticas para as 

áreas ambientais, como apontado por Assis et al., (2012), uma vez que a avaliação de políticas 

é um instrumento importante neste processo, tendo em vista políticas mais efetivas e as ações 

governamentais concretas e eficazes.  

 

6.3 ANÁLISE QUALITATIVA 

 

 

Reforçando a definição de Meadows, (1998) de que indicadores são abstrações, a partir 

de modelos ou apanhado de suposições de como funciona o mundo, nesta seção as publicações 

sobre a RMC são submetidas às métricas científicas, objetivando indicar a “qualidade” das  

pesquisas, quanto ao alcance destas. Uma vez que novos estudos vêm explorando métricas de 

impacto de periódicos, e seu uso é considerado como indicadores de desempenho do periódico 

(COLLEDGE et al., 2010). 

Neste caso, justificado pelo fato de ser uma pesquisa interdisciplinar e usar várias áreas 

de avaliação da CAPES na análise; além do capital natural, conforme apresentado no Capítulo 

4, apresenta outras abordagens. Considerando estes fatores, buscou-se realizar uma análise a 

partir destas métricas para avaliar qualitativamente, dentro dos indicadores aceitos e utilizados 

pela comunidade científica, as publicações sobre a RMC.  

Considera-se que as publicações qualificadas são representativas de tendências e 

relevância territorial e temática, podendo ser impulsionadoras de políticas no processo de 

desenvolvimento. Neste caso, são representativas da perspectiva de sustentabilidade, em suas 

várias dimensões, num contexto municipal e local. Conforme Assis et al, (2012), a 

sustentabilidade é um desafio sobretudo na esfera municipal e local, que depende da constante 

formulação, monitoramento e avaliação de políticas públicas.  
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 Outro documento gerado na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, 

de 1972, foi a Declaração de Estocolmo (Declaration of the United Nations Conference on the 

Human Environment), que motivado pela busca de critérios e princípios para a preservação 

ambiental elaborou vinte e seis princípios para a conservação ambiental, dentre eles, os 

princípios dezoito e vinte abordam a importância da pesquisa científica para evitar e combater 

riscos ambientais em diferentes escalas (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1972) 

Motivada pela importância do conhecimento científico para a preservação do capital natural 

local, esta pesquisa avaliará qualitativamente as publicações sobre a RMC.  

 

6.3.1 Análise das publicações  

 

O número de citação é considerado como um indicador dentro da literatura científica, 

sendo considerado um indicador do processo de compartilhamento de conhecimento, 

importância e visibilidade. E é usado na gestão e avaliação de pesquisas (NOMALER; 

VERSPAGEN, 2008; COLLEDGE et al., 2010; VIEIRA, 2013).  Entretanto, cabe salientar o 

fato da qualidade científica ser um conceito bastante amplo e multidimensional, não podendo 

ser mensurado e caracterizado apenas com a análise de citações (VIEIRA, 2013).   

O quadro 10 apresenta os artigos mais citados dentro dos 409 selecionados sobre o 

capital natural da RMC.  

 

Quadro 10 – Seleção dos dez artigos mais citados na base de dados de 1992 – 2017. 

(continua)  

Termo 

da busca 

Base 

de 

dados 

Google Título Ano Revista País 

Categoria 

abordada de 

capital natural 

Curitiba 92 192 
Environmental noise pollution in the city of 

Curitiba, Brazil 
2002 Applied Acoustics Inglaterra 

Ar/clima / 

poluição sonora 

Curitiba 89 165 

Impact of urban geometry on outdoor 

thermal comfort and air quality from field 

measurements in Curitiba, Brazil 

2011 
Building and 

Environment 
Inglaterra 

Ar/clima / 

regulação de 

clima 

Curitiba 80 188 

A Preliminary Analysis of Insects of 

Medico-legal Importance in Curitiba, State 

of Paraná 

1997 

Memorias do 

Instituto Oswaldo 

Cruz 

Brasil 

Vulnerab.  

ambiental / risco 

ambiental 

Curitiba 78 131 
The statistical modeling of road traffic noise 

in an urban setting 
2003 Cities Inglaterra 

Ar/clima / 

poluição sonora 

Curitiba 77 119 

A survey of urban noise annoyance in a large 

Brazilian city: The importance of a 

subjective analysis in conjunction with an 

objective analysis 

2003 

Environmental 

Impact Assessment 

Review 

USA 
Ar/clima / 

poluição sonora 
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(conclusão) 

Curitiba 58 95 Evaluation of noise pollution in urban parks 2006 

Environmental 

Monitoring and 

Assessment 

Holanda 
Ar/clima / 

poluição sonora 

Curitiba 54 107 

Analysis and evaluation of soundscapes in 

public parks through interviews and 

measurement of noise 

2009 
Science of the Total 

Environment 
Holanda 

Ar/clima / 

poluição sonora 

São José 

dos 

Pinhais 

53 1 

Diversity and seasonal occurrence of 

anurans in São José dos Pinhais, Paraná 

Brazil | [Diversidade e ocorrência temporal 

da anurofauna (Amphibia, Anura) em São 

José dos Pinhais, Paraná, Brasil] 

2006 
Revista Brasileira de 

Zoologia 
Brasil 

Biodiversid.  / 

descrição de 

espécies  

Curitiba 43 181 

Economic, social, and environmental 

sustainability in development theory and 

urban planning practice 

1999 Environmentalist - 
Intangível / 

sustentab. 

Curitiba 42 56 
Environmental risk assessment of 

antibiotics: An intensive care unit analysis 
2009 Chemosphere Inglaterra 

Vulnerab. / risco 

ambiental  

Fonte: Autoria própria, (2018).  

 

 No processo de coleta e tratamento dos dados, concordou-se com as críticas citadas 

por Vieira, (2013) em relação aos indicadores do Google Acadêmico, dentre as principais 

críticas vistas foram a falta de informação em relação ao número de registros indexados, a falta 

de seleção sobre o material indexado, e a forma antiquada de exportação das informações para 

os software de referências bibliográficas, e principalmente as  duplicações de documentos, o 

que não permitiu realizar uma análise precisa e confiável sobre as citações nesta plataforma.  

 Dentro os artigos mais citado nas demais bases abordadas,  apenas um não pertence ao 

território geográfico de Curitiba. Um artigo do ano de 1999 intitulado “Diversidade e ocorrência 

temporal da anurofauna (Amphibia, Anura) em São José dos Pinhais, Paraná, Brasil”. O restante 

todos são referentes á cidade de Curitiba. Confirmando a tendência da análise quantitativa. 

Nota-se que as revistas as quais foram publicadas são em sua grande maioria internacionais, 

sendo apenas duas de origem brasileiras (Revista Brasileira de Zoologia, e Memórias do 

Instituto Oswaldo Cruz). Ressaltando neste resultado a abrangência e importancia do caráter 

internacional dos periódicos, e até mesmo o caráter regional da maior parte das pesquisas 

realizadas na RMC. Quando analisado as categorias de publicação, o tema ao qual possui mais 

citação é Ar/Clima, com seis artigos dos dez mais citados. Em relação aos objetivos, dentre 

estes seis enquadrados na categoria Ar/Clima, cinco tratavam sobre poluição sonora, e um sobre 

regulação de clima. Este resultado é confirmado quando observa-se as citações no Google 

Acadêmico, resultado divergente ao encontrado na análise quantitativa, quando a grande 

maioria das pesquisas são sobre Biodiversidade. Levando a crer que está sendo produzido uma 

grande quantidade de pesquisas sobre a biodiversidade da região metropolitava de Curitiba, 
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porém estas pesquisas não são utilizadas pelos pesquisadores do mesmo tema, ou mesmo sendo 

usadas em pesquisas armazenadas em outras bases de dados não abordada  neste trabalho.  

 A partir desta diferenciação entre a citação das pesquisas sobre biodiversidade e 

ar/clima, questiona-se se este resultado reflete o fato das pesquisas sobre biodiversidade 

possuirem caráter estrito e regional, não sendo de interesse da comunidade científica 

internacional, ou se as pesquisas sobre ar/clima possuem caráter mais abrangente, ou mesmo 

representam uma tendência entre os cientistas.  

 Analisando o recorte temporal, observa-se que que os períodos de 1992-1996, 2012-

2017 não possuem artigos nos 10 mais citados, conforme quadro 10. Concentrando-se as 

publicações nos anos de 2001-1997 (2 publicações); 2002-2006 (5 publicações); 2007-2011 (3 

publicações).  Colledge et al., (2010) adverte  para o fato de estar atento as diferentes 

características de citação, uma vez que os periódicos precisam estar no mesmo campo temático. 

Uma vez que diferentes campos temáticos apresentam diferentes características de citação.  

 Esta afirmação pode ser enquadrada ao fato do recorte temporal de 2017-2012 não 

possuir nenhuma publicação entre os mais citados, uma vez que seu tempo de disposição na 

base de dados foi menor. Considerando isto, o quadro 11 apresenta um recorte da tabela 

principal com os 10 artigos mais citados nos últimos cinco anos, buscando representar o estado 

da arte dos artigos mais citados, comparando os resultados com a análise geral de publicações 

mais citadas.  

 

Quadro 11 – Seleção dos dez artigos mais citados na base de dados nos últimos 5 anos. 

(continua) 

Termo 

de busca 

Base 

de 

dados 

Google  Título  Ano Revista País 

Categoria 

abordada de 

capital natural 

Curitiba 34 78 

Predicting urban outdoor thermal comfort 

by the Universal Thermal Climate Index 

UTCI-a case study in Southern Brazil 

2012 

International 

Journal of 

Biometeorology 

Holanda 
Ar/clima / conforto 

térmico 

Curitiba 32 42 

The learning advantage: Bird species that 

learn their song show a tighter adjustment of 

song to noisy environments than those that 

do not learn 

2012 

Journal of 

Evolutionary 

Biology 

Inglaterra 

Biodiversidade / 

manutenção de 

espécies  

Curitiba 31 48 

Dengue outlook for the World Cup in 

Brazil: An early warning model framework 

driven by real-time seasonal climate 

forecasts 

2014 
Lancet Infectious 

Diseases 
Inglaterra 

Vulnerabilidade 

Ambiental / 

epidemias 

Curitiba 30 72 
Benchmarking sustainable urban mobility: 

The case of Curitiba, Brazil 
2012 Transport Policy USA 

Intangível / 

sustentab.  

Curitiba 18 27 

Sedimentary record of PAHs in the Barigui 

River and its relation to the socioeconomic 

development of Curitiba, Brazil 

2014 
Science of The 

Total Environment 
Holanda 

Água – 

contaminação 

Curitiba 16 16 

Indoor air quality of a museum in a 

subtropical climate: The Oscar Niemeyer 

museum in Curitiba, Brazil 

2013 
Science of the Total 

Environment 
Holanda 

Ar/clima / conforto 

térmico   

        



114 

 

 

(conclusão) 

Balsa 

Nova 
15 21 

Source identification of petroleum 

hydrocarbons in soil and sediments from 

Iguaçu River Watershed, Paraná, Brazil 

using the CHEMSIC method 

(CHEMometric analysis of Selected Ion 

Chromatograms) 

2012 
Journal of 

Chromatography A 
Holanda 

Solo / 

contaminação 

Curitiba 14 25 
Urban metabolism: Measuring the city's 

contribution to sustainable development 
2015 

Environmental 

Pollution 
Inglaterra 

Intangível / 

infraestrutura 

ambiental  

Curitiba 14 15 

Gaseous emissions from a heavy-duty 

engine equipped with SCR aftertreatment 

system and fuelled with diesel and 

biodiesel: Assessment of pollutant 

dispersion and health risk 

2014 
Science of the Total 

Environment 
Holanda 

Ar/clima / 

qualidade 

Curitiba 12 16 

Determination of total phenolic compounds 

in yerba mate (Ilex paraguariensis) 

combining near infrared spectroscopy (NIR) 

and multivariate analysis 

2015 

LWT - Food 

science and 

technology 

Inglaterra 

Biodiversidade / 

manutenção de 

espécies  

Fonte: Autoria própria, (2018).  

 

 No quadro 11, a maioria de publicações foram sobre a cidade de Curitiba (9 

publicações), assim como o resultado obtido na tabela 10. A única publicação sobre outro 

município da RMC que não Curitiba foi a publicação “Source identification of petroleum 

hydrocarbons in soil and sediments from Iguaçu River Watershed, Paraná, Brazil using the 

CHEMSIC method (CHEMometric analysis of Selected Ion Chromatograms)” sobre o capital 

natural do município de Balsa Nova.  

A divisão temática das pesquisas mais citadas nos últimos cinco anos foram mais 

variadas do que apresenta o quadro dez, porém ar/clima ainda apresentam maior número de 

publicações (3), abordando o conforto climático (2) e a qualidade do ar (1); seguido de 

publicações sobre biodiversidade (manutenção de espécies (2)), e intangíveis (2), além destas 

água e solo tiveram uma publicação cada abordando contaminação destes meios. O que 

representou uma maior versatilidade de temas, quando comparado com o levantamento de 

1992-2017 das publicações mais citadas.  

Quando observado os periódicos ao qual estas pesquisas foram publicadas, todos são 

internacionais, sendo cinco da Holanda, quatro da Inglaterra e um dos Estados Unidos. Levando 

a criar duas hipóteses: (1) Existe interesse internacional por publicações realizadas na RMC; 

(2) Os periódicos brasileiros não são amplamente aceitos dentro da comunidade científica 

internacional. Buscando compreender melhor esta abordagem sobre os periódicos, estes serão 

analisados mais detalhadamente.  
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6.3.2 Análise dos periódicos  

 

Em uma escala nacional, analisou-se os periódicos cientificos a partir do Qualis-

periódicos.  Este instrumento classifica a produção científica elaborada pelos programas de pós 

graduação em relação aos artigos publicados em periódicos. Esta análise busca explorar como 

os periódicos, nos quais estão inseridas as publicações sobre capital natural da RMC, se 

comportam a partir das classificações existentes ou das criadas para este fim.  

A figura 15 apresenta o índice Qualis dos periódicos nos quais foram publicadas as 

pesquisas sobre o capital natural da RMC. Foram analisados os Qualis das seguintes áreas 

deavaliação: biodiversidade, ciências ambientais, plenejamento urbano e regional, engenharias 

I e interdisciplinar. Além dos estratos definidos pela CAPES, foi contabilizado os periódicos 

que não possuem Qualis na área de avaliação correspondente, representado pela sigla SQA 

(Sem Qualis Atribuído). 
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Figura 15 – Qualificação das publicações segundo Qualis – Capes. 

 

                  Fonte: Autoria própria (2018).  

 

A partir da figura, conclui-se que as pesquisas melhor avaliadas no estrato A1 são na 

área de engenharias I (10%). A área de biodiversidade, a qual possui maior número de pesquisas 

sobre a RMC possui poucas pesquisas enquadradas no estrato A1, não chegando a 1% das 

publicações.  Isso se deve, como  já apresentado, ao fato de cada área de avaliação possui 

critérios próprios para definir os artigos que entram em cada estrato indicativo de qualidade 
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(COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR, 

2017a).  

Neste exemplo específico, como apontado pela CAPES, (2017), para um artigo ser 

considerado A1 na área de avaliação engenharia I, ele precisa possuir FI (JCR) maior que 1,4. 

Enquanto que para possuir conceito A1 na área de avaliação biodiversidade, é necessário 

possuir índice H (SJR) maior que 90 e um índice de impacto (porcentagem do FI pela mediana 

do FI na categoria ao qual está vinculado) maior ou igual a 2,30. Logo, além de conhecer o 

conceito atribuído ao Qualis, a qualidade é indicada principalmente à forma que cada categoria 

define o mesmo.  

Tendo em mente estas discrepâncias em relação cada área de avaliação, e que 

conforme detalhado no referencial teórico, as áreas de avaliação com maior critério, dentre as 

abordadas nesta pesquisa, seguem a seguinte ordem de maior para o menor: biodiversidade, 

ciências ambientais, interdisciplinar, engenharias I e planejamento urbano regional. 

Considerando ainda as três regras gerais aplicadas a todas as áreas de avaliação, de que 50% 

dos periódicos precisam estas no estrato A1, A2 ou B1; apenas 25% ou menos podem ser 

enquadrados no estrato A1; e o estrato A2 precisa ter mais publicações do que A1 

(COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR, 

2017a; BARATA, 2016), será analisado cada área de avaliação individualmente.  

 A área de avaliação biodiversidade a maior concentração está nos estratos B2, B3 e 

B4, somando as três 65% das publicações. A área de ciências ambientais concentra maior 

número de publicações nos estratos A2 e B1, somando 82% do total. Pelo considerado segundo 

maior crivo, nota-se que não possui ainda muitas publicações A1, porem já apresenta um grande 

número de publicações A2 e B1, diferentemente da área de avaliação de biodiversidade. Isso 

pode ser explicado pela possível maior aderência das pesquisas às ciências ambientais, 

reconhecidamente uma área mais interdisciplinar, cujos temas abordados envolvem desde 

recursos naturais propriamente ditos, passando por tecnologias ambientais, até aspectos sociais 

relacionados ao capital natural. Estas duas áreas, juntamente com a interdisciplinar possuem o 

menor índice de qualis não atribuído.  

A área interdisciplinar possui 66% das publicações enquadradas no estrato B1 e B2. 

Não contabilizando nenhum periódico nas áreas B4 e B5, assim como a área de avaliação de 

ciências ambientais.  

Observa-se em Engenharias I uma concentração maior de publicações nos estratos B1, 

B2 e B3, que juntos contabilizam 50% das publicações. O número de publicações não possuem 

Qualis atribuído, é de 27%.  
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E a área de avaliação de planejamento urbano e regional possui 37% das publicações 

nos estratos A2, B1 e B2, mas o seu maior índice se encontra nas publicações sem Qualis 

atribuídas, que alcança 55% do total de publicações.  

Em um apanhado geral, a maioria das publicações sobre capital natural da RMC está 

enquadrada no estrato B1. Estratos A2, B2 e B3 possuem um número considerável de 

publicações também. O alto número de pesquisas sem qualis atribuído também chama atenção 

nesta análise. Concluindo que a maior parte das publicações encontram-se nos estratos 

intermediários, concordando com as três regras da CAPES.  

Em escala global, as métricas observadas no quadro quatro, que resumem as métricas 

científicas abordadas nesta pesquisa, representam esta análise qualitativa sobre os periódicos. 

Cada métrica científica apresenta sua característica, vantagem e desvantagem na análise de 

citações. O JCR apesar de ser a métrica mais antiga e amplamente utilizada recebe algumas 

críticas, como apontado por Colledge et al. (2010), a métrica da  Clarivate Analytics não é 

imune a auto citação e políticas editoriais de má fé, além de ser eficaz em comparar periódicos 

de mesma área, mas desconsiderar as discrepâncias entre a comunidade científica entre elas.  

Baseando-se nos critérios de avaliação utilizado pelas áreas de avaliação analisadas 

anteriormente, e buscando uma linha análitaca a qual  as métricas internacionais pudessem 

serem analisadas em relação à pontuação empregada aos periódicos em questão, elaborou-se 

para fins desta análise a seguinte estratificação: 

Estrato 1 – E1 – maior que 2,5 

Estrato 2 – E2 – Maior ou igual 1,0, e menor que 2,5 

Estrato 3 – E3 – Maior ou igual 0,7, e menor que 1,0 

Estrato 4 – E4 - Maior ou igual 0,5, e menor que 0,7 

Estrato 5 – E5 - Maior ou igual 0,2, e menor que 0,5 

Estrato 6 – E6 – Menor que 0,2 

Estrato 7 – E7 – Sem indicador 

Foram submetidos a esta estratificação as métricas utilizadas pela JCR da WoS, fator 

de impacto (FI); e fator de impacto nos últimos 5 anos (FI – 5 anos). E as métricas desenvolvidas 

pela Scopus, o SJR e o SNIP. A figura 16 apresenta a variação dos indicadores métricos dos 

periódicos quando submetidos a esta divisão analítica.  

A figura 16 demonstra como cada métrica reagiu a estratificação submetida.  
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Figura 16 – Comportamento dos indicadores científicos extratificados. 

 

 

Fonte: Autoria própria, (2018).  

 

Como demonstrado na figura 16, no estrato 1, apenas o fator de impacto (2 e 5 anos) 

obtiveram periódicos com valor acima de 2,5. Isso se deve, conforme apresentado por Colledge 

et al. (2010) no quadro 4, devido ao fato do FI ser “valores brutos” da citação, sem nenhum 

outro filtro.  

No estrato dois, com uma variação entre 2,5 e 1,0, os valores de FI (14%) e SJR (11%) 

foram semelhantes, assim como os valores de FI (5 anos) e de SNIP, que foram respetivamente 

16% e 17%. No extrato 3 (entre 1,0 e 0,7) uma observa-se uma diferença maior entre o FI e o 

FI (5 anos), uma vez que o primeiro obteve 9% e o segundo 22%, o mesmo foi observado nos 

valores de SJR (5%) e SNIP (27%). Considerando que o FI é a média de citações obtidas em 

um ano, pelos artigos publicados no periódico nos dois últimos anos, e o FI (5 anos) expande 

esse número para 5 anos (VIEIRA, 2013), considera-se que a média dos periódicos enquadrados 

neste estrato era maior no período anterior a dois anos.  

Outro ponto a ser destacado é o fato do SJR limitar os benefícios da auto citação, na 

tentativa de limitar as práticas de citações manipuladoras, o que contribui para que o número 

desta métrica seja mais baixo (COLLEDGE et al., 2010). 
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O estrato 4, variação de 0,7 e 0,5, nota-se que os valores de FI e SRJ são iguais, ambos 

15%, mas os valores de FI (5 anos) e SNIP sofrem uma variação maior. A maior variação ocorre 

no estrato 5 (entre 0,5 e 0,2) quando o valor de SJR é de 48%, bem maior que os demais, SNIP 

com 18%, FI com 22% e FI (5 anos) com 9%. Nota-se que o valor de FI pela primeira vez é 

maior que o FI (5 anos).  

No estrato 6, para métrica menores que 0,2. Nota-se que o FI não possui nenhuma 

publicação, assim como o SJR e o SNIP no estrato 1.  Pelo mesmo motivo de se obter valores 

mais altos no estrato 1, uma vez que as médias tende a serem maiores nos indicadores do JCR 

por não existir ponderação quanto as citações. Os indicadores SJR possui 17% das publicações 

e SNIP possui 4%. O estrato 7, das publicações que não possuem indicadores, ambos, FI e FI 

(5 anos) possuem 29% das publicações, e SJR e SNIP possuem 4% e 5%.  

A partir da figura 16, as características de cada métrica apresentada na quadro 4 ficam 

evidenciadas nos resultados a por meio da estratificação. Como exemplo do maior número nos 

estratos superiores do JCR com recorte de dois e cinco anos quando comparado ao SJR e ao 

SNIP, justificado pelo JCR se tratar de citações brutas. A maior concentração do SJR nos 

estratos 5 e 6 justifica-se pela poderação das citações, considerando o prestígio de quem cita 

estas publicações, além de desconsiderar a autocitação (COLLEDGE et al., 2010, 

ANALYTICS, 2017; ELSEVIER, 2017). Quando observado estes valores refletindo as 

publicações sobre a RMC, infere-se sobre quem está citando estas publicações. A considerar 

que o valor de SJR não reflete  puramente o mais citado. Neste caso, a grande maioria das 

publicações encontram-se no valor até 0,5, ou seja, nos estratos inferiores.  

Na abordagem do SNIP, enfatiza-se o fato desta métrica diminuir as descrepâncias 

entre as diferentes áreas de avaliação, o que contribui para que os valores sejam maior que o 

SJR, uma vez que a maior concentração, conforme figura 16, encontra-se nos estratos 3 e 4, ou 

seja, entre os valores 1,0 e 0,5, nos estratos intermediários. A figura 17 mostra estas variações 

dos indicadores em cada estrato.  
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Figura 17 – Variação dos indicadores segundo a divisão métrica em estratos. 

 

Fonte: Autoria própria, (2018).  

 

Nota-se que o estrato 1, que representa as revistas com os maiores índices, as 

publicações sobre capital natural da RMC pontuou apenas os fatores de impacto. Isso se, como 

já citado acima, ao fato do fator de impacto ser definido pelo número de citações recebidas em 

determinado ano de artigo publicados nos últimos dois anos, dividido pelo número total de itens 

acadêmicos publicados nos dois últimos anos (ANALYTICS, 2017). O que não considera as 

autocitacões ou demais políticas editoriais (COLLEDGE et al., 2010), o que faz com que 

quando analisados números, fator de impacto terá médias mais altas quando comparado a outras 

métricas.  

Quando a divisão analítica foi entre 1,0 e 2,5 no estrato 2, nota-se que os indicadores 

atingiram certa igualdade de publicações, considerando estes valores o ponto de equilíbrio 

médio entre as métricas.  

No estrato 3, o SJR foi bem abaixo dos demais indicadores, cabe ressaltar que com o 

SJR, o campo de assunto, e a qualidade e reputação do periódico têm um efeito direto sobre o 

valor de uma citação (ELSEVIER, 2017), levando a crer, que os periódicos neste estrato, 

possuíam citações em periódicos com pouco status no campo de assunto. Mesma consideração 

pode ser dada ao elevado número do SJR no estrato 5 (entre 0,5 e 0,2), considerando que o 

número de SJR tente a ser mais baixo graças a estas características.  

Ressaltando que os elevados número de SJR não quer dizer necessariamente o mais 

citado, uma vez nesta métrica, uma citação em periódico de maior prestígio (SJR mais elevada), 
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vale mais que uma quantidade maior de citação em uma fonte com um SJR mais baixo 

(COLLEDGE et al., 2010).  

Desde o extrato 2 ao estrato 5 (intervalo de 2,5 a 0,2), o SNIP apresenta uma variação 

pequena entre a média de publicações, entre 17% e 29%, esta baixa variação pode ser atribuída 

a  característica de compensar as disparidades no potencial de citações, o que busca explicar as 

diferenças de tópico em todos os campos de pesquisa, uma vez que as publicações foram 

selecionadas buscando representar o capital natural da RMC, todas encontram-se num campo 

de pesquisa semelhante, logo o SNIP não sofre variações bruscas.  

No estrato 6 apenas o SJR e o SNIP enquadraram publicações, é um estrato de 

pontuação mais baixa, apenas as publicações com notas atibuídas menores que 0,2. O fato do 

SJR estar neste estrato deve-se ao já citado maior crivo devido ao indicador de reputação, mas 

referente ao SNIP, este resultado atribui-se ao fato do indicador utilizar o número médio de 

citações ponderadas recebidas em um ano, dividido pelo número de documentos publicados nos 

três anos anteriores (ELSEVIER, 2016), o que faz com que este indicador diminua suas ‘notas’ 

atribuídas aos periódicos.  

Outro fato que faz com que as publicações SNIP estejam em estratos mais baixos, é 

que o numerador do SNIP oferece o Impacto Bruto de um Periódico por Papel  (raw impact per 

paper – RIP), no qual é uma medida das características de citação do campo em que o periódico 

se encaixa, definindo-se pela frequência e rapidez com que os autores citam outros trabalhos e 

a forma como o campo é coberto pelo banco de dados das bases (COLLEDGE et al., 2010).  

Esta segregação analítica em estratos e a qualificação advinda da avaliação dos 

resultados das pesquisas científicas permitem atribuir pesos e identificas pontos forter e fracos 

ao nível das pesquisas em questão, que as instituições financiadora utilizam-se para definir a 

distribuição do financiamento  destinada à produção científica (VIEIRA, 2013). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Dentro dos objetivos propostos para esta pesquisa, pode-se obter as seguintes 

conclusões: a categorização do capital natural da RMC a partir de indicadores, esbarrou na 

limitação temporal, fazendo com que o capital natural fosse abordado a partir da própria 

literatura apresentada. A segregação analítica baseada em oito categorias (água, ar/clima, solo, 

biodiversidade, resíduos sólidos, intangíveis, vulnerabilidade ambiental, e recursos não 

renováveis) representou todas as publicações selecionadas segundo a metodologia, o que 

permitiu realizar a caracterização quantitativa a partir da separação temática das publicações.  

O segundo objetivo específico, de caracterizar quantitativa e qualitativamente a 

produção científica da RMC, foi apresentado no apêndice 1 (quadro resumo), com a seleção de 

409 publicações com alguma ligação ao capital natural da RMC conforme caracterização. Da 

revisão sistemática, foi possível determinar a divisão quantitativa em relação a cada tema, nesta 

parte ficou evidenciada a maioria das pesquisas voltadas ao tema biodiversidade. Destas oito 

categorias, quando o foco foi no objetivo das publicações cientificas, a preocupação com a 

qualidade/contaminação do capital natural foi um tema abordado em todas as categorias, além 

deste, a descrição sobre espécies também obteve destaque. O elevado número de publicações 

sobre biodiversidade revela o interesse pelo tema na RMC, a considerar pelas áreas de 

mananciais, remanescentes florestais e atributos minerais.  

A partir destes dados, foi elaborada a tendência temática de cada município da RMC. 

Quando observado de forma geral, as publicações têm um número razoável nos temas 

biodiversidade e solo, porém a cidade de Curitiba tem números mais representativos, o que em 

um apanhado numérico coloca biodiversidade e ar/clima como temas mais abordados. O que 

reflete um distanciamento da pesquisa e a gestão da RMC, uma vez que não existe uma 

homogeidade territorial das pesquisas. Por exemplo, a RMC é pouco abordada em relação ao 

seu capital natural, quando comparada com Curitiba, a cidade polo, o que quantitativamente faz 

com que os números apresentados por Curitiba reflitam na RMC como um todo. Concluindo 

assim, a baixa interação dos estudos científicos produzidos sobre Curitiba (cidade polo) com os 

demais municípios da RMC, desconsiderando tanto a interação física do território como o 

tempo de integração na RMC, o que levanta o questionamento sobre, até que ponto esta baixa 

interação reflete na tomada de decisões sobre a RMC? 

Com base na análise de tendências de produção científica, em recorte de 5 anos, houve 

evolução de praticamente todos os temas. A tendência mais crescente, porém, foi relativa à 
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pesquisas sobre biodiversidade e ar/clima, ainda refletidas pelo maior número de pesquisas 

retornadas da busca com o termo “Curitiba”.  

A análise da evolução das buscas nas bases de dados com o termo de pesquisa ‘capital 

natural’ com o número de publicações sobre o capital natural da RMC em cada ano evidenciou 

tal evolução. Esta análise usou como base as conferências mundiais sobre o ambiente natural, 

além da evolução desde 1992 a partir da Rio92, observando que sempre que estas conferências 

existiam, registrou-se algum aumento no número das publicações científicas. Confirmando que 

a produção científica e as discussões ambientais caminham no mesmo sentido.  

Como resultado qualitativo, observou-se os dez artigos mais citados, neles a maior 

parte era sobre ar/clima, contrariando a análise quantitativa, que mostrou a grande maioria de 

pesquisas sobre biodiversidade. O resultado se repetiu quando observado o recorte dos dez 

artigos mais citados nos últimos cinco anos, no qual, apesar de mostrar uma variedade de temas 

maior do que os dez mais citados de 1992-2017, continuou tendo a categoria ar/clima como a 

com mais publicações entre os mais citados. O que leva a crer que apesar de haver muitas 

pesquisas e publicações sobre biodiversidade, as mesmas não são amplamente citadas e 

propagadas.  

A abordagem a partir do Qualis-Periódicos, o sistema de avaliação dos programas de 

pós-graduação da CAPES, e os indicadores de produção científica internacionais FI, FI (5 anos), 

SJR e SNIP permitiram ver o nível e alcance das publicações. Dentre os resultados observados 

em relação ao qualis, a diferenciação entre área de análise foi uma questão levantada. Dentre as 

cinco áreas abordadas, a área de biodiversidade foi caracterizada com o maior crivo em relação 

a qualidade das revistas, fazendo com que o número de pesquisas nesta área atingisse menor 

graduação. Nas áreas onde o crivo seletivo era menor, observa-se mais pesquisas A1 e A2. De 

forma geral, a maior parte das publicações sobre capital natural da RMC está enquadrada no 

estrato B1. Estratos A2, B2 e B3 possuem um número considerável de publicações também. 

Concluindo que a maior parte das publicações encontram-se nos estratos intermediários.  

As métricas internacionais foram submetidas a uma estratificação para estabelecer qual 

valor são dados considerando as características de cada métrica. O FI tanto de dois quanto de 

cinco anos apresentou valores maiores quando comparados com o SJR e o SNIP, isso pode ser 

atribuído ao fato de que o SJR considera a influência do periódico citado, e o SNIP pondera as 

citações de acordo com a área de pesquisa. Tais considerações fazem com que os valores destas 

métricas sejam menores quando comparado ao FI, porém possui uma representatividade maior 

quanto a citação em si.  
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O fato da maioria das publicações possuírem FI, JCR, SJR, e SNIP pode ser visto como 

um avanço sobre as publicações com este tema, uma vez que os periódicos que possuem estas 

qualificações possuem certo prestígio entre a comunidade acadêmica internacional. 

Adversamente a isso, quando observado o exemplo das pesquisas sobre biodiversidade, que 

apesar de serem pesquisas de qualidade, uma vez que foram aceitas e publicadas na avaliação 

do periódico, são pouco citadas, consequentemente, pouco difundida em uma escala maior.  

A identificação e a avaliação do perfil da produção científica sobre o capital natural da 

RMC foi apresentado no apêndice 1, possibilitando a partir deste uma variedade de estudos 

sobre a contribuição da ciência para o desenvolvimento regional e aprofundamento das 

pesquisas sobre capital natural, ainda sim, este levantamento demonstrou que a produção 

científica desta região é temática e localizada, representando e abordando pontos específicos, 

sem considerar a territorialidade e a integração deste território.  

Para a realização desta análise,  utilizou-se de publicações contidas nas bases Scopus 

e Web of Science, devido a  quantidade de periódicos indexados e alto padrão qualitativo 

imposto pelas bases, bem como o caráter internacional. Em razão disso, estudos futuros, podem 

contemplar outras bases e estabelecer comparações.  

Outro possível estudo advindo desta pesquisa seria um levantamento das áreas com  

carência de estudos, ou mesmo ampliar esta pesquisa para temas além do capital natural, 

procurando conhecer as tendências temáticas da RMC como uma todo, representando o capital 

social e construído tambem, projeto já iniciado no grupo de pesquisa NIPAS. Além de procurar 

conhecer a participação destas pesquisas na elaboração de planos ambientais no âmbito local, e 

assim traçar um panorama sobre a contribuição da ciência para o desenvolvimento regional.  
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APÊNDICE 
 

 

Apêndice 1: Modelo usado na revisão sistemática das publicações sobre a RMC.  
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