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Prefácio
Por Kizzy França 

Os 50 anos de uma instituição ensejam a reflexão sobre sua trajetó-
ria, cuja própria duração já anuncia sua importância. Ao longo desse tempo, 
reflexões voltadas para a comunidade acadêmica e para o setor produtivo 
diretamente ligados à sua atividade fim, a silvicultura, já foram feitas, como 
por ocasião dos 25 e 40 anos e que servem como fontes para o presente do-
cumento. Agora, essa iniciativa e seus desdobramentos ao longo de cinco 
décadas precisam ser vistos a partir de uma perspectiva mais externa, para 
que se ofereça ao público geral o alcance de um modelo de relacionamen-
to universidade-empresa que é precursor, não só no âmbito nacional, mas 
mundial, antecipando tendências que só vieram a ser formuladas sistemati-
camente décadas depois. 

O IPEF é também um marco na história de uma área do conhecimento, 
cuja relevância no desenvolvimento do ensino superior e da pesquisa cien-
tífica no Brasil não tem ainda o devido reconhecimento. Se, atualmente, a 
silvicultura brasileira é uma liderança mundial, tanto científica, quanto eco-
nomicamente, suas origens remotas são ainda pouco apreciadas e, portan-
to, pouco estudadas, mas importantes para entender o desenvolvimento do 
nosso país.

Nesse documento, o tema central é certamente o IPEF, mas sua con-
tribuição será inserida em um contexto mais amplo, que destaca também, 
como anunciado no parágrafo anterior, o papel das Ciências Agrárias no de-
senvolvimento da educação e da ciência no Brasil, com propostas perfeita-
mente alinhadas com grandes movimentos internacionais, mas nem sempre 
compreendidas pelas nossas autoridades em diferentes épocas nos últimos 
dois séculos.

O surgimento do IPEF remonta de um contexto de necessidade de re-
construção tecnológica, científica e econômica datada do pós segunda guer-
ra, notadamente na década de 1960. Especialmente no Brasil, essa década 
foi marcada por um período de reorganização financeira e reestruturação 



da capacidade fiscal do país, principalmente maior estabilidade monetária a 
partir do 1968. 

O período que viria a seguir, de 1969 até 1973, conhecido como “milagre 
econômico”, ainda que tenha se provado posteriormente extremamente negati-
vo do ponto de vista econômico e social, principalmente devido ao endividamen-
to externo e aumento desenfreado da inflação, foi um período de crescimento e 
investimento em diversas industrias, inclusive no setor florestal. Foi neste perío-
do que a silvicultura passou ter papel de destaque na produção agrária brasilei-
ra, principalmente devido à crescente demanda por madeira para utilização nos 
projetos industriais que começavam a nascer no país (HERMANN, 2011). 

Neste período, a área plantada do setor florestal cresceu vertiginosa-
mente passando de 400 mil hectares em 1966 para 3 milhões de hectares 
nas décadas seguintes. O governo brasileiro, criou então, políticas de incen-
tivo fiscal, sendo a mais relevante a Lei 5.106 de 1966, que implementava a 
dedução do Imposto de Renda para projetos de reflorestamento que fossem 
aprovados pelo então IBDF (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal). 
Este incentivo foi responsável por um relevante aumento de espécies flores-
tais exóticas no país, principalmente Pinus e Eucalipto, e, consequentemente, 
aumento substancial na demanda de sementes e necessidade de melhoria de 
sua qualidade genética e fisiológica (IPEF, 2008).

É neste contexto de necessidade de melhoria tecnológica para florestas 
plantadas que começa a surgir o conceito que deu origem ao IPEF. Existia um 
grande potencial no setor florestal naquele momento, porém o conhecimento 
científico não acompanhava esse panorama. O conhecimento sobre plantas 
de crescimento rápido era incipiente e não havia programas de conservação 
e melhoramento, o que impactava negativamente na produtividade do setor 
florestal brasileiro. 

Essa situação paradoxal entre incentivos fiscais e carência de tecnolo-
gia, levou alguns professores da cadeira de silvicultura da Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/ USP) na cidade de Piracicaba, liderados 
pelo prof. Dr. Helládio do Amaral Mello, a juntar esforços com empresários do 
setor, com o objetivo de procurar respostas científicas e tecnológica para a 
área florestal brasileira. 



Neste período, as empresas do setor começaram a utilizar este contato 
com a universidade como uma possibilidade de consulta técnico-científica. 
De acordo com o Engenheiro Agrônomo Antônio Sebastião Rensi Coelho,

“Como os profissionais do setor florestal, em sua maioria, 
vinham da área agrícola, foi imprescindível recorrer ao apoio 
científico da Esalq/USP para formação rápida e adequada de 
maciços florestais” (IPEF, 2008. p. 15).

No bojo dos trabalhos de pesquisa realizados com as empresas Cham-
pion, Suzano e Duratex, e posteriormente, Olinkkraft, Madeirit e Rigesa, e após 
ter voltado da North Carolina State University onde obteve uma bolsa de Estu-
dos na fundação Rockfeller e observou de perto o programa americano de co-
operação entre universidade, o Prof. Dr. Helládio retornou ao Brasil e reuniu em 
Piracicaba, no ano de 1967, uma equipe de empresários e pesquisadores com o 
objetivo de definir um modelo brasileiro para um Fundo de Pesquisa Florestal. 

Por meio desses esforços surge, em 1º de abril de 1968, o Instituto de 
Pesquisas e Estudos Florestais. Pela Universidade, reuniram-se o próprio Hel-
ládio do Amaral Mello e os professores Ronaldo Algodoal Guedes Pereira e 
Antônio Paulo Mendes Galvão. Representando as empresas, estavam Locke 
Craig, da Champion Celulose S/A; Rúben de Mello, das Indústrias Madeirit S/A; 
Laerte Setúbal Filho, da Duratex S/A Indústria e Comércio; Fernando de Abreu 
Ribeiro, da Rigesa Celulose, Papel e Embalagens Ltda., e Cláudio Cianflone, 
das Indústrias de Papel Leon Feffer (IPEF, 2018).

No convênio estabelecido, a universidade e o setor empresarial bus-
cavam juntar esforços para viabilizar um abrangente planejamento político, 
tecnológico e de pesquisa para a crescente demanda por matéria prima de 
origem florestal. Neste contexto o setor empresarial apoiaria através de um 
fundo de investimentos e a universidade disponibilizaria laboratórios, conhe-
cimento científico e pesquisadores, formando assim o IPEF. 

Nestes 50 anos de história, o IPEF tem contribuído de forma significa-
tiva para o avanço da ciência florestal, trabalhando ativamente para a melho-
ria da cadeia produtiva de florestas plantadas, elevando, por consequência, a 
proteção das florestas nativas. Seria impossível mencionar todas as conquis-



tas, que abrangeriam um elenco muito grande de temas. Fato concreto é que 
os resultados dos seus trabalhos permitiram uma mudança radical na forma 
de como, no passado, se enxergava as florestas.

A quantidade de estudos já propiciados pelo IPEF nestes 50 anos foge 
das estimativas. Num forte ambiente de cooperação, entre empresas e univer-
sidades, resultando em avanços científicos sem paralelos no setor florestal. 
Tudo isso só tem sido possível, no entanto, graças aos três grandes pilares de 
atuação. As universidades, fonte do saber, as empresas, fonte das demandas 
e do financiamento, e a sociedade, a grande beneficiada de tudo isso.

A criação do IPEF como um modelo de interação universidade-empresa 
se mostra ainda inovador 50 anos depois. Esse tipo de interação entre ciência 
(pesquisa científica) e tecnologia (setor empresarial), mediada por um órgão 
mantido por empresas associadas é único e particular ainda hoje. Essa es-
trutura organizacional, como será descrita nesse documento, foi precursora 
de um modelo de inovação em Ciências abertas e transferência de tecnolo-
gia. Outro indicador da importância das pesquisas realizadas pelo Instituto 
de Pesquisas Florestais foi a múltipla replicação de seu modelo em diversas 
instituições em modelos similares, também descritos no documento a seguir. 

Já no âmbito de representação científica, a análise das publicações 
editadas pelo instituto e das publicações oriundas de seus projetos de pes-
quisa, demonstram que a ciência produzida pelo IPEF atingiram nesses anos 
de história da instituição, um alcance sem precedentes para o conhecimento 
científico das florestas plantadas no Brasil e no mundo. 

Através de técnicas de Cientometria e Bibliometria, definido por Silva 
e Biachi (2001) como “ramo da ciência da informação que procura estudar 
aspectos quantitativos da ciência e da produção científica, quer como uma 
disciplina, quer como uma atividade econômica”, o presente trabalho buscou 
avaliar o impacto das pesquisas oriundas do IPEF e de suas publicações, na 
produção científica brasileira em silvicultura e no desenvolvimento da ciência 
florestal brasileira e mundial. 

A utilização de indicadores de produção científica possibilita a verifi-
cação de evidências do progresso da silvicultura no Brasil do ponto de vista 



da relação universidade-empresa no desenvolvimento científico-tecnológico 
na área de ciências florestais. É neste contexto que este documento procura 
aprofundar uma análise que consiga mensurar o impacto da pesquisa cientí-
fica do IPEF para a ciência florestal. 

Os resultados da análise aqui apresentada evidenciam o papel funda-
mental do IPEF, com suas características precursoras e inovadoras, na quebra 
desse paradigma para a silvicultura e a indústria florestal no Brasil.
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O início: ensino e pesquisa

As primeiras escolas de ensino superior no Brasil foram criadas em 
1808, com a chegada da família real portuguesa no mesmo ano (CUNHA, 
2007). São as escolas de Cirurgia e Anatomia em Salvador e no Rio de Janeiro 
e a Academia da Guarda Marinha, também na capital da colônia. Menos citada 
é a instituição de Escolas de Agricultura a partir de 1812. Eram cursos de dois 
anos de duração, segundo a carta régia que as instituiu. O primeiro ano era 
dedicado aos princípios de Botânica, Química e Medicina. Já o segundo ano 
era dedicado, em particular, às aplicações como se lê no texto original:

a invenção e prática de melhores métodos, instrumentos e 
máquinas...e bem assim insinuando os expedientes de se 
aperfeiçoarem as culturas existentes, e introduzirem-se no-
vas quer de plantas indígenas...,quer das plantas exóticas. 

O currículo era finalizado 

explicando os diferentes métodos de preparar os vegetais, 
a física dos bosques, o corte e a reprodução das matas e o 
aproveitamento de seus produtos, unindo sempre, quando 
possível, a teoria e prática desta vasta como importante ci-
ência. (CUNHA, 2007, p. 104). 

A origem da proposta desses cursos foi a criação dos Jardins Botâni-
cos, sendo que o do Rio de Janeiro foi criado ainda em 1808. Nas palavras de 
Cunha (2007), esses Jardins Botânicos eram “verdadeiras estações agrícolas 
experimentais com o objetivo de estudar o cultivo sistemático de plantas na-
tivas no Brasil e a aclimatação de espécies de fora, sobretudo da Ásia. Embo-
ra tenhamos poucas referências adicionais sobre a criação e funcionamen-
to dessas primeiras escolas agrícolas1, é importante destacar que a ideia de 
pesquisa institucionalizada no Brasil (e indissociada ao ensino) começou a 
ser pensada em função das ciências agrárias, com a presença, desde o início, 
da silvicultura, como pode ser inferido do currículo parcialmente transcrito 
acima e do fato de que uma das espécies exóticas destacadas nesse mesmo 
currículo era a das amoreiras.

1 O primeiro curso superior (de fato) de Ciências Agrárias foi instituído apenas em 1877 na Bahia.



14
O IPEF aos 50 anos

ESALQ: ilha de desenvolvimento

O maior sistema de ensino superior do mundo é o dos Estados Unidos, 
em número de estudantes, e que conta também com o maior número de uni-
versidades nas primeiras posições dos rankings globais que se disseminaram 
desde o começo desse século. De acordo com a edição de 2018 do Times 
Higher Education World University Ranking2, das 50 melhores, 25 são dos Es-
tados Unidos. O que poucos sabem é que várias dessas universidades são 
Land-Grant Universities, que surgiram ou se beneficiaram a partir das Leis de 
Morril de 1862 e 1890. 

As leis de Morrill, que possibilitaram a grande expansão do ensino su-
perior estadunidense no século XIX, financiavam instituições de ensino ao 
conceder terras controladas pelo governo federal aos estados, para que esses 
as vendessem para gerar recursos para estabelecer universidades por “con-
cessão de terras” (land-grant). Um dos focos principais da missão dessas 
universidades era exatamente o ensino de agricultura (RIBEIRO, 2006).

No Brasil ocorreu exatamente o contrário: a origem da ESALQ se rela-
ciona também com a doação de terras, mas da iniciativa privada para o gover-
no. O sonho de Luiz de Queiroz de criar uma Escola de Agricultura começou 
a materializar-se em 1889, um sonho, portanto, que demorou 12 anos para 
concretizar-se. As resistências oficiais ao projeto foram enormes e Luiz de 
Queiroz só conseguiu ir adiante com o seu projeto, quando, em 1892, doou “ao 
governo sua querida Fazenda São João da Montanha com todas as benfeito-
rias existentes na ocasião, com a condição de que, dentro do longo prazo de 
dez anos, fosse concluída e inaugurada sua sonhada Escola”3.

Se homens como Luiz de Queiroz estivessem no governo da época, tal-
vez tivéssemos a nossa “Lei de Queiroz” a exemplo da lei americana.

Viçosa: a extensão universitária

A política Land-Grant, apesar de não ter reflexos no Brasil quanto ao 
financiamento do ensino superior, gerou um modelo de universidade que teve 
sim influência no nosso país. Esse modelo fomentava não só o ensino de agri-

2 https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings
3 http://www4.esalq.usp.br/institucional/historico
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cultura, mas o envolvimento da escola com os produtores locais e regionais 
através de serviços diretos, visando o desenvolvimento da produção agrícola. 
Foi nesse paradigma que Peter Henry Rolfs criou e dirigiu a Escola Superior 
de Agricultura e Veterinária, que começou a funcionar em 1927 na cidade de 
Viçosa (RIBEIRO, 2006). 

A ESAV passou a oferecer a partir de 1929 a “Semana do Fazendeiro”, 
um marco na extensão rural brasileira. A importância dessa história é que a 
origem da extensão, que completa o tripé da missão de uma universidade, 
juntando-se ao ensino e à pesquisa, também tem no Brasil sua origem nas 
ciências agrárias (RIBEIRO, 2006).

Breve apresentação do IPEF

“Se vi mais longe foi por estar de pé sobre ombros de gigantes”

A famosa frase atribuída a Isaac Newton, um dos maiores cientistas da 
nossa história, confere uma analogia precisa à história do IPEF, pois as breves 
histórias acima demonstram o pioneirismo das ciências agrárias no ensino 
associado tanto à pesquisa, quanto à extensão, e o engajamento de seus per-
sonagens, muitas vezes anônimos, no desenvolvimento do ensino superior no 
Brasil. Durante mais de um século, formou-se um ambiente em torno de uma 
área do conhecimento, que permitiu uma solução de continuidade e expansão 
inovadora no nosso país e, em alguns aspectos importantes, no mundo: o re-
lacionamento universidade-empresa bem-sucedido desenvolvido pelo IPEF.

A história do surgimento do IPEF, a construção do seu estatuto, os atores 
envolvidos, desafios e dificuldades e a reformulação ainda no final do sécu-
lo passado estão descritos no livro comemorativo aos 40 anos, que pode ser 
baixado do site institucional (IPEF, 2008). O objetivo deste documento, aos 50 
anos, não é recontar essa história, mas destacar alguns aspectos que serão 
explorados mais adiante. Uma fonte importante é o artigo 25 ANOS DE PESQUI-
SAS PARA O PROGRESSO DO SETOR FLORESTAL BRASILEIRO de Luiz Ernesto 
George Barrichelo (1993) em que o autor relembra as indagações do Prof. Hel-
ládio do Amaral Melo, catedrático de silvicultura da Esalq no final da década de 
1960. Duas são destacadas, pois definem o desafio a ser enfrentado.
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“O primeiro passo dado por algumas das indústrias brasi-
leiras que utilizam a madeira como matéria-prima consistiu 
numa tomada de posição com vistas a conseguir melhores 
produtos, através da melhoria do rendimento industrial. Nes-
se sentido, a matéria-prima seria o primeiro ponto a ser foca-
lizado. Produzir mais, de melhor qualidade e a preços mais 
reduzidos, constituiria o desafio a ser enfrentado”. (BARRI-
CHELO, 1993. p. 2)

“Quem, se não a pesquisa cientificamente planejada e con-
duzida, poderia fornecer elementos para respostas convin-
centes? Como enfrentar a situação se, a esse respeito, não 
coubessem indagações?”. (BARRICHELO, 1993. p. 2)

 
 A solução engendrada, ou seja, a criação do Instituto de Pesquisas e 

Estudos Florestais apresenta-se como um modelo de interação universidade-
-empresa surpreendentemente inovador ainda 50 anos depois. É a interação 
entre as empresas e universidades mediada por um órgão, fundado em asso-
ciação com empresas interessadas, antecipando tendências importantes que 
foram surgindo nessa relação. A missão e os objetivos estatutários do IPEF, 
descritos em seu portal, deixam claras as diferentes dimensões dessa rela-
ção, bem como a efetivação dessa relação através, não só da pesquisa, mas 
também do ensino e da extensão. Os objetivos estatutários4, reproduzidos 
parcialmente e comentados abaixo, evidenciam o IPEF como um organismo 
de fomento da indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão.

a) Promover a integração entre universidades, centros de pesquisa, setor em-
presarial, instituições governamentais e não governamentais.

A integração proposta configura um modelo de PD&I do tipo 
tripla hélice formulado apenas em 1995 (ETZKOWITZ; LEYDES-
DORFF, 2005).

b) Planejar, coordenar ações e gerenciar recursos destinados ao desenvolvi-
mento de estudos, análises e pesquisas decorrentes de convênios firma-
dos com as entidades listadas em (a).

Esse objetivo constitui uma resposta ao crescente gargalo para 
a pesquisa nas universidades, passando a ser mais recente-
mente uma contrapartida solicitada pelas agências de fomento.

4 http://www.ipef.br/apresentacao/ 



17
O IPEF aos 50 anos

c) Manter e gerenciar uma estrutura de documentação especializada em ci-
ências florestais.

Atividade que ainda é feita em larga escala pelos pesquisado-
res individuais, a partir da disponibilização de bases de dados 
bibliográficas gerais, mas o gerenciamento de bases de dados 
e documentais específicas é imprescindível para as integrações 
previstas em (a) 

d) Prospectar, organizar e disseminar informações destinadas à orientação 
técnica e científica do público em geral.

Trata-se de uma atividade de extensão de importância cres-
cente, que associada com a integração prevista em (a), alinha o 
IPEF a um modelo de PD&I ainda mais recente, conhecida como 
hélice quádrupla (CAVALLINI et al., 2016).

e) Contribuir para a formação, capacitação e treinamento de recursos humanos.
Esse objetivo, visando diferentes públicos consiste em uma as-
sociação entre ensino e extensão importante.

f) Promover e apoiar a organização de eventos técnico-científicos.
É um mecanismo estratégico para auxiliar outros objetivos, (a), 
(d) e (e), bem como disseminar os valores e a posição do IPEF.

g) Manter e gerenciar uma estrutura de pesquisa em ciências florestais (en-
volvendo diferentes etapas)

Ação imprescindível para fomentar colaborações e estender a 
rede de pesquisa.

Outro aspecto crucial presente na atuação do IPEF é o fomento da 
interação entre as empresas, além da integração dessas com a universida-
de. Essa interação, presente desde o início das atividades no final dos anos 
1960 é, como veremos, precursora do modelo de inovação e ciências abertas 
(TROTT E HARTMAN, 2009).





Impacto do IPEF no 
ecossistema de pesquisa 

e inovação brasileiro
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Um segundo diagnóstico que revela a relevância e pioneirismo do IPEF 
é constatado pela capacidade de indução, em âmbito nacional, de replicação 
de seu modelo para o desenvolvimento de missões similares. Esse diagnósti-
co pode ser coletado de dados secundários em buscas na web.

Um primeiro panorama refere-se à indução de iniciativas semelhantes 
que, pela cronologia, sugerem a forte influência do IPEF. Após a criação do 
instituto em Piracicaba no ano de 1968, foram criados a FUPEF (Fundação de 
Pesquisas Florestais do Paraná), ligado à UFPR, em 1971, e a SIF (Sociedade 
de Investigações Florestais), ligado à UFV, em 1974. É importante lembrar, no 
entanto, que uma Fundação (FUPEF) apresenta uma estrutura e missão dife-
rentes das de um Instituto, embora vários de seus produtos e serviços apre-
sentem similaridades entre si. Por outro lado, a SIF apresenta semelhanças 
com a proposta do IPEF e seu portal destaca claramente a “parceria univer-
sidade-empresa desde 1974”5. A lista de empresas associadas é facilmente 
identificável e na qual constam 20 empresas, enquanto que o número de as-
sociadas ao IPEF é de 23 empresas, sendo 14 comuns às duas instituições.

Uma janela importante para apreciar a atuação dessas instituições é 
a análise de suas publicações, em particular as revistas técnico-científicas, 
como será visto mais adiante em detalhe. Nessa seção vale apresentar, no 
entanto, uma comparação preliminar. A primeira revista brasileira dedicada 
às ciências florestais no Brasil é a Silvicultura em São Paulo, criada em 1962 
e que deu origem à Revista do Instituto Florestal em 1989, com a fusão da 
Silvicultura em São Paulo com o Boletim Técnico do mesmo instituto, criado 
em 1972. Não há acesso eletrônico direto à Silvicultura em São Paulo para 
avaliar seu escopo e alcance, embora esse seja comentado em outra seção 
em conjunto com outras publicações. No entanto, foi no final dos anos 1960 
que começou um movimento de ampliar a divulgação dos resultados de pes-
quisas em ciências florestais, principalmente em torno do IPEF, FUPEF e SIF, 
com a criação de suas revistas. Em 1969 surgiu na UFPr a Revista Floresta, 
que, no entanto, passou a ser administrada pela FUPEF apenas em 1988. Um 
pouco depois, em 1970, surgiu a Revista IPEF (hoje Scientia Forestalis), mas 
com características que a distinguiam de sua antecessora. A SIF criou a sua 
revista, Revista Árvore, apenas em 1977.

5 http://www.sif.org.br/ 
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Embora por pouco a Revista IPEF não seja a pioneira (em relação à re-
vista Floresta, não considerando a Silvicultura em São Paulo), apresenta ca-
racterísticas muito importantes e que refletem diretamente a missão do IPEF 
criado dois anos antes. Seu caráter inovador e ousado pode ser verificado 
pela linha editorial. Os dois primeiros volumes da Revista Floresta (1969 e 
1970) contabilizam 29 artigos, todos de autor único, evidenciando a ausên-
cia de colaboração nas pesquisas divulgadas, sendo muitas vezes revisões 
ou monografias. Por outro lado, os dois primeiros volumes da revista IPEF 
(1970-1971) contabilizam 15 artigos, sendo 10 (67%) em colaboração, não só 
intrauniversidade, mas também integrando universidade e empresas, como 
também, o que é mais importante (um pouco mais tarde), pesquisa em co-
laboração entre indústrias (COELHO,et al., 1972). Portanto, percebe-se a re-
alização da missão do IPEF, materializada em documentos públicos (artigos 
científicos), de promover a pesquisa e inovação abertas.

Artigos em colaboração passaram a ser publicados pela Revista Flores-
ta apenas no seu terceiro volume e é possível vislumbrar aí uma influência da 
proposta editorial da Revista IPEF. Mesmo assim, dos 24 artigos publicados 
pela Revista Floresta em 1971, apenas 6 (25%) são em colaboração, nenhum, 
no entanto, envolvendo colaboração universidade-empresa.

IPEF: instituição à frente do seu tempo

Apesar de suas características inovadoras, mesmo 50 anos após sua 
criação, o IPEF é pouco discutido na literatura dedicada à relação universi-
dade-empresa no Brasil. De fato, um mapeamento da produção acadêmica 
sobre cooperação universidade-empresa (ROSA et al., 2015) conclui que se 
evidencia “também a necessidade de estudos de natureza empírico-quantita-
tiva ou teórica, assim surge como oportunidade para estudos futuros relacio-
nados às cooperações universidade-empresa”. Um levantamento anterior de 
Zanluchi e Gonçalo (2007), referente às diferentes perspectivas de estudos no 
Brasil sobre a relação universidade-empresa, relaciona apenas um estudo en-
volvendo o IPEF (PENTEADO, 2004) que analisa um estudo de caso, a parceria 
entre o IPEF e a International Paper (IP). Esse trabalho, realizado na própria 
Esalq será ainda comentado no presente documento.
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Desse modo, o aniversário de 50 anos do IPEF possibilita a oportuni-
dade de lançar uma reflexão mais profunda sobre as características dessa 
relação universidade-empresa. Ao comentar acima os objetivos estatutários, 
devemos nos deter em alguns conceitos que o IPEF antecipou, talvez em âm-
bito mundial.

O paradigma de ciência e inovação após a Segunda Guerra Mundial é 
chamado de modelo linear, segundo o qual uma inovação demandaria uma 
trajetória linear: primeiro a pesquisa científica, seguida de uma etapa de de-
senvolvimento e depois de inovação propriamente dita. Além disso, os atores 
em cada etapa seriam distintos, sendo a primeira etapa função das universi-
dades e a última às empresas, quase que exclusivamente. No final do século 
passado, os estudos de como os processos de PD&I se realizam de fato, levou 
à formulação de novos modelos, dos quais destacamos o da Tripla Hélice e 
da Inovação Aberta. 

Uma definição do modelo da Tripla Hélice (universidades, empresas, 
governo) é dada por Plínio Monteiro da UFMG, 

“A ideia base é que a inovação tecnológica só é possível 
no momento em que o conhecimento desenvolvido nas uni-
versidades é canalizado para atender demandas econômi-
co-sociais que as entidades privadas e empresas analisam, 
gerenciam e, posteriormente comercializam, com o apoio de 
políticas públicas, que visem coordenar o desenvolvimento 
do potencial de setores e regiões e gerir os modelos con-
tratuais das parcerias entre os diferentes atores (incluindo 
as patentes). Nessa perspectiva os atores (governos, in-
dústria e universidades) precisam aumentar sua interação 
para criar inovações que contribuam para o desenvolvi-
mento econômico, a competitividade e o bem-estar social.”  
(MONTEIRO, 2015)

Esse modelo foi proposto em uma serie de artigos de Henry Etzkowitz e 
Leydesdorff (2005) na primeira metade da década de 1990, sendo que alguns 
exemplos de relações desse tipo anteriores são mencionados e discutidos. Se 
analisarmos os objetivos estatutários do IPEF sob a perspectiva do modelo 
de Tripla Hélice, pode-se afirmar que os conceitos articulados em 1968 sob a 
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orientação do Prof. Helládio antecipam, claramente, esse modelo, que déca-
das depois se estabeleceu como um dos paradigmas para PD&I. Vale lembrar 
que o lado governo nesse arranjo se caracterizou de forma importante, por 
meio da política de incentivos fiscais na época da criação e consolidação do 
IPEF, além dos financiamentos de pesquisa por parte de agências de fomento.

A proposta de interação entre indústrias, mediadas por um Instituto 
de Pesquisa, ao qual as empresas estão associadas, é também um exemplo 
precursor do paradigma hoje em voga de inovação aberta. Embora a inova-
ção aberta seja vista por uma corrente de estudiosos como aberta ao público, 
muitos autores consideram esse modelo mais apropriadamente como parce-
rias entre empresas e o uso comum das pesquisas desenvolvidas (TROTT E 
HARTMANN, 2009). 



A importância dos 
indicadores para a 
pesquisa ligada à 

Silvicultura no Brasil
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O importante papel econômico desempenhado pela indústria baseada 
na madeira no Brasil pode ser apreciado nos relatórios do IBA (2015, 2017), 
que apontam uma participação desse setor superior a 6% no PIB industrial do 
nosso país. Esse desempenho está aliado à liderança mundial na produtivi-
dade de nossas florestas, tanto de Eucalipto, quanto de Pinus, como pode ser 
observado na figura 1.

Figura 1. Comparação entre os indicadores de produtividade de florestas 
plantadas Pinus e Eucalipto de vários países (barras azuis) e da rotação em 
anos das florestas (curvas verdes). Observa-se que o Brasil apresenta a maior 
produtividade, tanto para Eucalipto, quanto para Pinus, junto com os menores 
períodos de rotação de florestas. 
Fonte: IBA, 2017.

 
A rápida rotação das florestas brasileiras plantadas em comparação 

com a de vários outros países, figura 1, é um fator de destaque na alta pro-
dutividade, que se deve não apenas às condições naturais, mas se baseia na 
pesquisa em silvicultura, como apontado por Luiz de Castro Galizia. 

“As everybody knows Brazil is a tropical country, with a fa-
vorable climate (warm temperatures and good distribution of 
rainfall) which enable good conditions for forest growing. Ho-
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wever, it is not the only reason that makes Brazil the leader 
in forest productivity. In the last 50 years, Brazilian forestry 
researches have been studying breeding and fertilization of 
tree species and they increased the productivity of the plan-
tations in more than 200% compering with the productivity in 
80’s”. (GALIZIA, 2017. p. 1)

 Esse vertiginoso aumento de produtividade das florestas de Eucalip-
to, por exemplo, está representado na figura 2. 

Figura 2. Evolução da produtividade do Eucalipto no Brasil 1970-2014
Fonte IBA, 2015.

Essa evolução impressionante, já notável no final do século passado, 
motivou, por exemplo, estudos econométricos do desenvolvimento da silvi-
cultura no Brasil (ANTONANGELO; BACHA, 1997). Esses autores discutem a 
expansão das florestas plantadas, mostrando um constante aumento da pro-
dutividade e uma diminuição um pouco menos evidente dos custos de reflo-
restamento/florestamento. Embora a pesquisa em ciências florestais não seja 
analisada quantitativamente por Antonangelo e Bacha (1997), eles explicitam 
o papel da pesquisa inúmeras vezes em seu artigo (os grifos são nossos):

“Por volta de 1968, o IPEF – Instituto de Pesquisas Flo-
restais da Universidade de São Paulo – iniciou um amplo 
programa de estudos de procedências de pinus na região 
Sul, em associação com várias empresas, o qual contribuiu 
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para a racionalização das introduções e dos plantios des-
tas árvores nos estados do Paraná e de Santa Catarina”.  
(ANTONANGELO; BACHA, 1997, p. 214).

“...foi durante o período do mencionado programa (1966-88)6 
que ocorreu a formação da silvicultura moderna no Brasil, 
com impactos sobre as pesquisas, pois 1 % dos recursos 
alocados como incentivos fiscais ao reflorestamento/flores-
tamento foi utilizado para financiar a pesquisa silvicultural”.  
(ANTONANGELO; BACHA, 1997, p. 217).

“...o aumento da área reflorestada/florestada pela Indús-
tria Siderúrgica a Carvão Vegetal, verificado nos anos 
de 1989 e 1990, foi devido, principalmente, à vitalidade 
das empresas industriais consumidoras de carvão vege-
tal e ao investimento em pesquisa feito pelo setor priva-
do (em articulação com as universidades), que resulta-
ram numa melhor produtividade das florestas plantadas”.  
(ANTONANGELO; BACHA, 1997, p. 219).

“Com o final dos incentivos fiscais, em 1988, ou seja, a partir 
do início da terceira fase da evolução da silvicultura brasilei-
ra, percebemos o início da estruturação de um novo modelo 
de desenvolvimento da silvicultura. Entre as possíveis carac-
terísticas desse novo modelo, podemos citar: a valorização 
de aspectos como pesquisa e desenvolvimento tecnológico 
visando a reduções nos custos de produção e melhorias nos 
níveis de produtividade”. (ANTONANGELO; BACHA, 1997, 
p. 220)

Dessa forma, percebemos uma apreciação positiva do papel da pesqui-
sa, embora não quantificada. Essa quantificação foi proposta por Penteado 
(2004) em uma pesquisa de mestrado intitulada “Evolução de um programa 
universidade-empresa de pesquisa florestal cooperativa”, apresentando um 
estudo de caso da parceria entre o IPEF e a empresa International Paper do 
Brasil (IP). Sem nos determos em sua análise, é importante mencionar que 
esse trabalho estudou a correlação entre a produtividade da atividade econô-
6 Antonangelo e Bacha referem-se ao que eles chamam de segunda fase da Silvicultura no Brasil: 
a fase dos incentivos fiscais (1966-1980). A primeira fase é a anterior aos incentivos fiscais e a 
terceira a fase posterior.
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mica e a pesquisa no modelo de interação universidade-empresa. As hipóte-
ses de trabalho formuladas nessa dissertação constituem o escopo central a 
ser considerado nesse tipo de relação. São elas:

a) “O aumento da produtividade e da qualidade das florestas plantadas na 
IP é decorrente do investimento que foi realizado ao longo do tempo em 
pesquisa florestal”.

b) “O esforço de pesquisa da IP destinado ao modelo universidade-empresa 
organizou-se em torno de áreas específicas do conhecimento florestal ao 
longo do tempo”.

c) “Nos últimos anos, o modelo universidade-empresa vem sendo mais utiliza-
do para desenvolver pesquisas que exigem um maior nível de investimento”.

d) “O retorno dos recursos investidos no modelo universidade-empresa para 
pesquisa florestal é maior que a taxa esperada de retorno dos investimen-
tos da empresa”.

As conclusões finais do trabalho, segundo o autor, confirmam todas 
as hipóteses através de uma abordagem quantitativa das inferências apenas 
qualitativas do texto de Antonangelo e Bacha (1997). Desse modo parece-nos 
importante verificar as evidências do progresso da silvicultura no Brasil do 
ponto de vista da relação universidade-empresa no desenvolvimento cien-
tífico-tecnológico na área de ciências florestais. A percepção da pertinência 
dessa relação pode ser verificada também no planejamento estratégico 2010-
2020 do IPEF no qual as discussões de todas as linhas de pesquisa foram 
coordenadas por representantes das empresas associadas.

A visão a partir dos indicadores de produção científica

Indicadores de produção científica e seu impacto são cada vez mais 
usados na avaliação de grupos de pesquisa e mesmo pesquisadores indivi-
dualmente. São também importantes no mapeamento da atividade científica 
de instituições e países, bem como para identificar tendências de pesquisa, 
entender como as colaborações científicas ocorrem em diferentes áreas do 
conhecimento e estruturas das organizações de pesquisa. Esse estudo dos 
indicadores é o objetivo de uma área do conhecimento relativamente nova 
chamada Cientometria. As ciências florestais já foram objeto de investigação 
em alguns trabalhos, como a “estrutura e evolução de pesquisa da pesquisa de 
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florestas mediterrâneas: uma abordagem de mapeamento da ciência” (NARDI 
et al., 2016); “uma avaliação do ranking de revistas do conselho australiano de 
pesquisa” (VANCLAY, 2011), que destaca em particular problemas na classifi-
cação das revistas de silvicultura, ou ainda o “ranking de instituições de silvi-
cultura chilenas baseado em produtividade de artigos” (ACUÑA, et al. 2013).

Os resultados apresentados aqui se enquadram no tipo de discussões 
abordadas por esses três artigos mencionados acima, mas voltados para o 
caso do Brasil, procurando identificar dentro da análise macro (no nível do 
país) o papel de uma instituição, o IPEF (análise no nível micro).

Esse tipo de pesquisa baseia-se em dados coletados em bases biblio-
gráficas, tanto pelo título, quanto assunto, palavras-chave, autor ou instituição 
de pesquisa dos artigos publicados em revistas indexadas nessas bases. A 
mais famosa delas é a Web of Science, que desde 2004 enfrenta a concorrên-
cia da Scopus, bem como do Google Acadêmico, que é mais versátil, embora 
suas ferramentas de busca apresentem limitações.  A grande diferença entre 
a Web of Science e a Scopus, por um lado, e o Google acadêmico por outro, é 
que as primeiras se restringem aos artigos publicados em revistas indexadas 
nas bases (a cobertura de ambas, Web of Science e Scopus, superam a mar-
ca de mais de 10 mi periódicos, sendo a Scopus mais ampla), enquanto que 
a última captura também teses, dissertações, “working papers” e relatórios 
técnicos, desde que disponíveis em repositórios de instituições acadêmicas. 
No presente trabalho faz-se uso das três bases, cujas diferenças de recursos 
serão comentadas quando necessário. Além disso, apresentamos resultados 
interessantes obtidos com a base Scielo (brasileira), que tem ferramentas 
com indicadores interessantes para o interesse e uso dos artigos publicados.

As empresas e a produção científica

As empresas são, certamente, ambientes de PD&I, embora com va-
riações entre as áreas de atuação e os países sede. Essa é uma percepção 
amplamente compartilhada e estudada por uma vasta literatura técnico-
-acadêmica (MOWERY; ROSENBERG, 2005). No entanto, do ponto de vista da 
participação da indústria na atividade de pesquisa transformada em artigos 
científicos, os estudos são mais recentes e menos frequentes. Nesse sentido, 
é importante destacar aqui o interesse da análise dessa produção científica, 
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verificável pelos indicadores bibliométricos, para entender melhor a relação 
das empresas com esse tipo de atividade e, assim, ampliar a compreensão da 
relação universidade-empresa.

A publicação de artigos é certamente apenas um dos indicadores das 
atividades de PD&I de uma empresa, bem como de sua relação com a univer-
sidade, que pode se dar de diversas formas. Essa perspectiva é reconhecida 
por Godin (1996) em um dos trabalhos pioneiros sobre publicação científica 
por empresas, que assevera que a publicação não é a motivação principal de 
integrantes de uma empresa (o objetivo principal é a produção de um artefato 
ou de um processo), enquanto que para o cientista na universidade sua ati-
vidade está centrada na publicação. Godin (1996) estabelece duas posturas 
importantes em relação aos artigos científicos: a produção e o uso, que serão 
abordadas nesse documento.  

Moya-Anegón et al (2014), analisando dados mais recentes de publica-
ção científica de empresas, chegam também à conclusão de que a publicação 
é um indicador incompleto para a PD&I de uma empresa privada, mas que isso 
depende do ramo de atividade. De um modo geral, como exemplificam, indús-
trias farmacêuticas publicam bastante, enquanto que indústrias automobilís-
ticas, embora invistam pesadamente em P&D, publicam pouco. Verificam, no 
entanto, a importância da colaboração da indústria com instituições públicas 
de qualidade. É interessante notar que na extensa compilação de dados reali-
zada pelos autores, a Embrapa aparece em quarto lugar em um ranking mun-
dial de produção científica de empresas, atrás apenas da IBM, Pfizer, Nippon 
Telegraph and Telephone Company e a Merck, exatamente indústrias de alta 
concentração tecnológica e farmacêuticas. 

A complexa e crescente relação universidade-empresa na produção do 
conhecimento vem sendo analisada também, tanto do ponto de vista da par-
ceria de empresas em inovação aberta (SIMETH; RAFFO, 2013), quanto da es-
trutura dessas parcerias (CONFRARIA; VARGAS, 2017) ou do aperfeiçoamento 
de indicadores dessa relação (TIJSSEN, 2012).
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É possível, através de uma análise da produção científica de um país 
emergente, verificar a correlação entre sua atividade econômica e sua pro-
dução científica. Essa análise é realizada por meio da construção do perfil 
de produção científica de um país por área do conhecimento. Usando a base 
Web of Science, identificou-se que a atividade em ciências agrárias e ciên-
cias de animais e plantas (classificação de áreas do conhecimento utilizada 
pela Web of Science) no Brasil é, comparativamente, o dobro da dos Estados 
Unidos, Reino Unido ou Alemanha, por exemplo. Fugindo também do perfil de 
economias desenvolvidas, o esforço científico na África do Sul se concen-
tra fortemente em ciências de animais e plantas e geologia, enquanto a Índia 
apresenta um perfil híbrido, com intensos esforços em ciências de animais e 
plantas por um lado e ciências dos materiais por outro. (SCHULZ; MANGANO-
TE, 2012). Ou seja, é possível visualizar pelos indicadores de produção cientí-
fica de uma base de dados a estratégia de desenvolvimento econômico de um 
país. Evidentemente que essas correlações têm seus limites, inclusive pelo 
fato de que essas bases não capturam a totalidade da produção científica de 
um país, só aquela que é divulgada no conjunto de revistas da base. Pode-se 
afirmar, no entanto, que com o devido cuidado, tendências podem sim ser cla-
ramente identificadas como apontado pelos exemplos mencionados. 

Mais especificamente na área de Silvicultura (Forestry), é possível um 
panorama geral a partir da plataforma Scimago, que é de uso aberto e base-
ado na base Scopus. Considerando todas as áreas do conhecimento, o Brasil 
ocupa o 15º lugar no ranking de produção científica, atrás, entre outros, da 
Austrália, que está em 12º lugar. Por outro lado, se selecionamos apenas al-
gumas subáreas de interesse, o quadro é diferente: na subárea ciências da 
agricultura o Brasil sobe para 5º lugar (Austrália é o 7º); em agronomy and 
crop science o Brasil ocupa a 4ª posição. Para Forestry o Brasil se coloca em 
8º lugar (com 7059 artigos no período 1996-2016), novamente à frente da 
Austrália, que está em 9º com 6377 documentos indexados. 

A plataforma Scimago não permite análise mais detalhadas, mas revela 
o destaque da atividade científica na área de ciências agrícolas no nosso país. 
Para uma investigação mais detalhada sobre silvicultura é necessária a busca 
e análise de dados em bases de uso restrito.
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Silvicultura: eucalipto

A análise mais específica e detalhada sobre silvicultura será centrada 
em duas palavras-chave de grande relevância para área: eucalyptus e pinus. 
Tanto na Web of Science, quanto na Scopus, a busca por eucalyptus (tópico 
do artigo)7 e Brazil (país) revela uma importante liderança de nosso país. A fi-
gura 3 mostra a evolução da produção de artigos científicos por ano do Brasil 
comparado com o resto do mundo.

Figura 3. Produção científica com o tópico eucalyptus no Brasil e no resto do 
mundo indexada na base Scopus 
Fonte: Elaboração própria

De um total de 24.742 artigos (dados compilados em janeiro de 2018, 
base Scopus), 4.189 deles são com pelo menos um endereço do Brasil (17%), 
o que coloca o país em segundo lugar, apenas atrás da Austrália e na frente 
dos Estados Unidos. A distribuição desses artigos por grandes áreas do co-

7 A opção “tópico” busca a palavra escolhida nos títulos, resumos ou conjuntos de palavras chave 
dos artigos indexados. Isso garante que a busca não agregue artigos em que o tema da palavra não 
seja um assunto central do documento.
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nhecimento, considerando a produção científica com “eucalyptus” como tópi-
co, tanto no mundo, quanto no Brasil, está representada na figura 4.  Essa dis-
tribuição representa um perfil da atividade científica (MANGANOTE; SCHULZ, 
2012), indicando em que áreas um determinado país concentra mais ou me-
nos seus esforços de pesquisa.

Figura 4. Distribuição da produção científica referente ao tópico eucalipto nas 
grandes áreas do conhecimento: mundial (sem o Brasil) e Brasil (base Sccopus)
Fonte: Elaboração própria

Observa-se na figura 4, que a parcela da produção científica na grande 
área “ciências biológicas e agricultura” no Brasil é significativamente maior 
que a parcela correspondente ao resto do mundo. Em outras áreas o perfil 
apresenta uma atividade científica brasileira proporcionalmente menor, nota-
damente em “ciências ambientais” e “bioquímica, genética e biologia mole-
cular”, indicando a possibilidade de um possível gargalo de desenvolvimen-
to em questões envolvendo essas áreas. Por outro lado, o perfil brasileiro de 
pesquisa privilegia “ciências dos materiais”, quando comparado ao resto do 
mundo, possível indicador do tipo de atividade econômica relativa a essa área. 
As ferramentas de análise da plataforma Scopus, no entanto, só realizam a 
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discriminação em áreas do conhecimento, sendo silvicultura considerada uma 
categoria dentro de uma área. Para uma coletânea de artigos, que identifi-
que especificamente a categoria silvicultura é preciso recorrer à base Web of 
Science. Como esta base congrega um universo menor de revistas, a busca por 
“eucalyptus” como tópico e “Brazil” (país) como endereço, forneceu um total 
um pouco menor de 3.632 artigos na mesma data de coleta (janeiro de 2018), 
que estão distribuídos da seguinte forma (10 categorias predominantes):

FORESTRY (1,249)
PLANT SCIENCES (492)
AGRONOMY (301)
AGRICULTURE MULTIDISCIPLINARY (290)
MATERIALS SCIENCE PAPER WOOD (236)
ENTOMOLOGY (168)
BIOTECHNOLOGY APPLIED MICROBIOLOGY (161)
SOIL SCIENCE (160)
ECOLOGY (111)
ENVIRONMENTAL SCIENCES (108)

 
A distribuição da produção mundial (20.970 artigos) também coloca Sil-

vicultura (Forestry) na liderança, enquanto que nas categorias seguintes há al-
gumas inversões no ranking, quando comparado com a distribuição brasileira.

FORESTRY (4,750)
PLANT SCIENCES (3,696)
ECOLOGY (1,825)
MATERIALS SCIENCE PAPER WOOD (1,798)
AGRONOMY (1,324)
ENVIRONMENTAL SCIENCES (1,214)
BIOTECHNOLOGY APPLIED MICROBIOLOGY (1,104)
SOIL SCIENCE (762)
ENERGY FUELS (745)
ENTOMOLOGY (721)

Nessa base de dados observa-se também uma concentração grande 
da produção científica classificada em Silvicultura (34%), enquanto que no 
resto do mundo essa fração cai para 22%. A busca na Web of Science coloca 
o Brasil em segundo lugar em produção científica, atrás apenas da Austrália e 
na frente dos Estados Unidos:
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AUSTRALIA (6,061)
BRAZIL (3,642)
USA (2,166)
SPAIN (1,358)
PEOPLES R CHINA (1,340)
INDIA (979)
SOUTH AFRICA (947)
PORTUGAL (925)
FRANCE (890)
JAPAN (680)

É interessante observar também que a produção científica brasileira so-
bre eucalipto posicionou o Português como a segunda língua mais utilizada, 
por sua utilização por autores que publicam nas revistas brasileiras indexadas 
em ambas as bases (Web of Science e Scopus). Pela Web of Science, o inglês é 
predominante com 14.902 artigos, seguido pelo português com 1157. A terceira 
língua mais utilizada é o Espanhol, mas apenas com 203 artigos nessa língua.

O uso do Português tem reflexos sobre o impacto desses artigos, mas 
representa também outras dimensões do uso desses trabalhos, que serão co-
mentados mais adiante. As revistas predominantes na disseminação da pro-
dução científica brasileira são as editadas no nosso país. Usando a ferramen-
ta adequada na plataforma Scopus, obtemos a distribuição anual de artigos 
publicados nas principais revistas utilizadas (nessa base), figura 5.

 

Figura 5. Número de artigos (documentos) publicados por ano por revista (as 
5 revistas mais utilizadas) com o tópico “eucalyptus”. 
Fonte: Plataforma Scopus
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Essa distribuição dos artigos por revistas indica que a principal cate-
goria para dentro da grande área “agricultura e ciências biológicas” na base 
Scopus é a categoria silvicultura, à qual pertencem essas revistas. A maioria 
dos artigos é em colaboração intra e interinstituições, sendo que as principais 
produtoras científicas são as indicadas na figura 6.

Figura 6. Principais instituições de produção científica brasileira no tópico euca-
lipto. Porcentagem da participação de cada instituição no total de 4189 artigos. 
Fonte: Elaboração própria

É interessante observar que uma empresa privada, Fibria Celulose, apa-
rece em 11º lugar com participação em 138 artigos. A colaboração de em-
presas privadas na produção científica no Brasil é também ainda minoritária 
(como em muitos outros países), sendo que o presente caso é uma das pou-
cas exceções junto com a Embraer e algumas poucas indústrias químicas e 
farmacêuticas. 

Silvicultura: pinus

A produção científica brasileira sobre o tópico pinus mostra-se tam-
bém bastante relevante, embora não apresente tanta proeminência no âmbito 
mundial como no caso do eucalipto. A análise a seguir é baseada nos dados 
obtidos com as ferramentas da base Scopus, sendo que a produção mundial 
com o tópico pinus alcança 53.069 documentos (coleta em janeiro de 2018), 
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enquanto que a brasileira é de 1202 (2,2%, índice próximo da participação 
brasileira na produção científica mundial geral em todas as áreas). Aqui os 
Estados Unidos aparece na liderança com 13.647 documentos, seguidos, na 
ordem, por China, Canadá, Espanha, Finlândia, Suécia, Alemanha, Reino Unido 
e Austrália. Essa ordem é esperada pela diferença na distribuição geográfica 
dessas espécies, quando comparadas com as do eucalipto.

As principais revistas utilizadas para a disseminação desses trabalhos 
são também as principais revistas brasileiras de silvicultura como ilustrado 
na figura 7, sendo que a Scientia Forestalis é novamente a mais utilizada.

Figura 7. Número de artigos (documentos) publicados por ano por revista (as 5 
revistas mais utilizadas e artigos brasileiros com o tópico Pinus na base Scopus) 
Fonte: Plataforma Scopus

A distribuição geográfica do pinus no Brasil também se reflete na dis-
tribuição da produção científica sobre pinus pelas instituições brasileiras de 
pesquisa, figura 8, onde se observa uma participação maior de universidades 
do sul do Brasil, mas com a USP mantendo-se em destaque.
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Figura 8. Principais instituições de produção científica brasileira no tópico pi-
nus (base Scopus). Porcentagem da participação de cada instituição no total 
de 1202 artigos.
Fonte: Elaboração própria

Pesquisa e desenvolvimento regional

A pesquisa florestal brasileira apresenta inserção internacional impor-
tante, como pode ser verificado pelos indicadores já apresentados, indepen-
dentemente da base de dados. Na apresentação das principais instituições 
voltadas ao tópico pinus, foi comentada a diferenciação desse conjunto de 
instituições em relação às principais voltadas ao eucalipto. Essa diferen-
ciação fica mais evidente na figura 9, que associa diretamente a localização 
dessas instituições com a distribuição das florestas. Esse comportamento é 
característico de uma agenda de pesquisa voltada ao desenvolvimento e não 
apenas à agenda internacional de uma comunidade científica globalizada. Ca-
racterística semelhante é apresentada em relação às florestas mediterrâneas, 
ou seja, as principais instituições de pesquisa voltadas ao tema estão loca-
lizadas nos países mediterrâneos (NARDI et al., 2016). No entanto, no caso 
europeu, trata-se de florestas nativas, enquanto que no caso brasileiro, flo-
restas plantadas, o mapeamento revela a associação com o desenvolvimento 
econômico regional. 
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Confraria e Vargas (2017) em seu estudo sobre sistemas científicos na 
América Latina e as colaborações com a indústria apontam que instituições 
de pesquisa com maior diversidade de parceiros de pesquisa trabalham mais 
intensamente com a indústria. A tabela de colaborações na figura 10 mostra 
que, no caso da silvicultura brasileira, de fato as instituições mais produtivas 
são também as mais colaborativas, frequentemente com a indústria. 

Figura 9. Mapa de áreas plantadas de Eucalipto e Pinus associado às listas 
das principais instituições de pesquisa voltadas a essas espécies, Figuras 6 e 
8, respectivamente.  As setas indicam correlações geográficas de instituições 
de pesquisa e florestas.
Fonte: IBA (2017) e elaboração própria



44
O IPEF aos 50 anos

U
FV

U
SP

U
N

ES
P

La
vr

as
Em

br
ap

a
U

FP
R

U
FS

M
U

ni
ca

m
p

U
FE

S
U

FM
G

Fi
br

ia
U

FR
G

S
U

FV
97

0
35

27
92

76
10

9
5

54
39

45
U

SP
35

79
8

92
36

40
24

21
15

6
14

4
U

N
ES

P
27

92
50

3
24

24
14

21
La

vr
as

92
36

47
7

38
21

22
10

24
Em

br
ap

a
76

40
24

38
34

8
41

5
9

7
8

U
FP

R
24

21
41

25
0

30
21

8
U

FS
M

30
21

0
7

16
U

ni
ca

m
p

5
21

24
5

17
0

U
FE

S
54

15
14

22
21

8
16

1
7

U
FM

G
39

6
10

9
15

2
Fi

br
ia

45
14

21
24

7
7

14
1

U
FR

G
S

4
8

8
16

12
7

 F
ig

ur
a 

10
. M

ap
a 

de
 c

ol
ab

or
aç

ão
 e

nt
re

 a
s 

12
 p

rin
ci

pa
is

 in
st

itu
iç

õe
s 

de
 p

es
qu

is
a 

no
 tó

pi
co

 E
uc

al
yp

tu
s 

(b
as

e 
Sc

op
us

). 
O

s 
nú

m
er

os
 n

a 
di

ag
on

al
 re

pr
es

en
ta

m
 o

 to
ta

l d
e 

ar
tig

os
 d

e 
ca

da
 in

st
itu

iç
ão

 e
 o

s 
nú

m
er

os
 fo

ra
 d

a 
di

ag
on

al
 d

a 
ta

be
la

 o
 n

úm
er

o 
de

 a
rt

ig
os

 e
m

 c
ol

ab
or

aç
ão

.
Fo

nt
e:

 E
la

bo
ra

çã
o 

pr
óp

ria



O IPEF





47
O IPEF aos 50 anos

A relevância da produção científica brasileira em silvicultura é evidente 
na análise cientométrica realizada. Uma busca com três palavras chave (eu-
calyptus ou pinus e Brazil) nas bases de dados Scopus e Web of Science mos-
tra, claramente, o destaque do Brasil na área e revela alguns outros aspectos 
importantes. No entanto, um grau de detalhamento maior, como a participa-
ção de uma determinada instituição no mapa científico, requer alguns cuida-
dos adicionais. Esse aviso é importante em uma época em que a avaliação de 
instituições e projetos de pesquisa, programas de pós-graduação e mesmo 
pesquisadores individuais é fortemente influenciada por coletas de dados 
superficiais de indicadores de produção (número de artigos) e impactos (nú-
mero de citações) em bases de dados que desfrutam de uma credibilidade 
quase absoluta por parte de um grupo grande de avaliadores e policymakers 
em CT&I. Para a avaliação de instituições, por exemplo, persistem problemas 
de indexação dos endereços dos autores dos artigos. Se o agrupamento das 
variações de nomes de grandes instituições (como USP, Universidade de São 
Paulo, University of São Paulo, Univ. of São Paulo, etc) já é satisfatório, o mes-
mo não acontece com instituições de menor porte. Um protocolo de busca 
diferente, a partir do endereço (nome da instituição junto com o nome do país: 
IPEF e Brazil) na base Scopus coleta todos os artigos em que consta a sigla 
IPEF no endereço. No período de 2000 a 2017 foram encontrados 60 artigos 
sem, no entanto, a limitação de tópico (euclayptus ou pinus).

O IPEF, no entanto, não é uma instituição que tem como prioridade 
sediar a pesquisa propriamente dita, mas sim promover seu planejamen-
to, coordenação, integração, gerenciamento e apoio. Nesse sentido, o IPEF 
sempre contou com corpo técnico (atualmente são 12 profissionais, deno-
minados Coordenadores Executivos de Programas Cooperativos de Pes-
quisa) com formação e capacitação em linguagem científica. A maioria tem 
mestrado, vários têm doutorado e um tem pós-doutorado. O corpo técnico 
atua e/ou participa das ações de delineamento, implantação, acompanha-
mento, coleta e avaliação de resultados e redação de documentos técnico-
-científicos. 

Considerando, portanto, sua missão e o corpo técnico para desenvolvê-
-la, observa-se que a maioria desses documentos técnico-científicos é ge-
rada para responder às demandas de informações para as empresas que 
participam dos programas cooperativos. Apenas alguns documentos geram 
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publicações em revistas indexadas nas bases de dados consideradas. Nesses 
artigos, membros do corpo técnico aparecem, em geral, como coautores.  A 
contabilização dessa produção científica é incompleta, pois pode ocorrer de 
um coautor não mencionar o IPEF como endereço e sim outra instituição à 
qual está ligada. 

É preciso observar que essa questão de endereçamento é uma carac-
terística de várias outras instituições de pesquisa com as características do 
IPEF, constituindo um desafio para a mensuração de sua atividade e impacto. 
Essa dificuldade será abordada mais a frente por meio de outros indicadores 
de uso da ciência. Quanto à amostra de 60 artigos científicos encontrados 
na base Scopus, o perfil da atividade científica, figura 11, apresenta algumas 
diferenças da média brasileira, aproximando-se ao perfil médio mundial em 
algumas áreas como ciências ambientais e ciências da Terra e espaciais.

Figura 11. Distribuição dos artigos com participação de pesquisadores do 
IPEF por grandes áreas do conhecimento, segundo classificação da Scopus.
Fonte: Plataforma Scopus

A extensão das atividades do IPEF em CT&I, se não são capturadas em 
sua totalidade nessa produção científica indexada nas grandes bases, pode 
ser inferida em suas publicações como evidenciado em seu portal8. Além da 
difusão científica propriamente dita, através da Scientia Forestalis, a produção 

8 http://www.ipef.br/ 
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técnica e de disseminação de conhecimento para um público não acadêmico 
é notável. Além da oferta transparente de informações técnicas sobre esta-
tísticas florestais, identificação de espécies, melhoramento florestal, manejo, 
proteção florestal, entre outros, a produção técnica, como as Circulares Técni-
cas do IPEF (com participação expressiva de técnicos do IPEF e pós-graduan-
dos da Esalq) e os Documentos Técnicos do IPEF (com a participação intensa 
das empresas associadas). Isso indica que em um ambiente de colaboração 
universidade-empresa devemos lembrar que artigos indexados devem ser to-
mados como apenas um dos produtos de um programa de pesquisa e seus 
impactos não se limitam às citações desses artigos, como veremos mais 
adiante na discussão do uso da ciência.





A Industria
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Os dados da figura 6 evidenciam o protagonismo de uma empresa, a Fi-
bria, na produção científica sobre eucalipto, ao lado de instituições de pesquisa 
públicas. A figura, no entanto, não inclui outras empresas importantes nessa 
perspectiva. Na base Scopus, além dos 138 artigos com a participação da Fi-
bria, aparecem a Suzano (63 artigos), Cenibra (com diversas grafias não agru-
padas), Veracel e Copener. Algumas empresas só se revelam com a busca dire-
ta pelo nome, como no caso da Duratex. Esse preâmbulo é novamente um aviso 
sobre o cuidado que deve ser tomado com as buscas rápidas nessas bases.

O número expressivo de artigos com a participação da Fibria, embora 
encontrados em buscas rápidas, permitem a inferir que as empresas privadas 
brasileiras percebem a importância da pesquisa para o seu desenvolvimento. 
Mais importante é a intensa colaboração não só com universidades, mas tam-
bém com outras empresas. Entre os artigos encontrados, merece destaque 
“Factors controlling Eucalyptus productivity: How water availability and stand 
structure alter production and carbon allocation”, publicado na Forest Ecol-
ogy and Management em 2010. O artigo em multiautoria é produto de uma 
colaboração incluindo sete das empresas associadas ao IPEF (Fibria, Veracel, 
International Paper, Suzano, Cenibra, Vallourec e Copener), demonstarndo a 
continuidade da prática da ciência e inovação aberta, previstas e induzidas na 
criação do IPEF. 

Uma busca especificando as empresas afiliadas ao IPEF como endere-
ços de autores de artigos levantou um total de 325 documentos, que recebe-
ram mais de 2200 citações, de acordo com a base Scopus.





O impacto e uso 
da produção científica 

brasileira em Silvicultura
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Como mencionado anteriormente, a medida de impacto da produção 
científica limita-se, frequentemente, à mensuração superficial do número de 
citações. Essa atitude disseminada pela comunidade acadêmica (em geral 
leiga no estudo dos indicadores bibliométricos) não recebe endosso da co-
munidade da área de cientometria, que chama a atenção para a importância 
de aspectos que são estratégicos na análise de instituições voltadas à cola-
boração universidade-empresa. Especificamente para a produção brasileira 
voltada ao eucalipto, por exemplo, dois princípios revelam-se importantes: (i) 
“proteger a excelência da pesquisa localmente relevante” e, (ii), “os indicado-
res baseados nas revistas de alta qualidade publicadas em outros idiomas 
diferentes do inglês devem identificar e premiar as áreas de pesquisa de inte-
resse local”. A disseminação desses princípios é importante para o fomento 
da pesquisa colaborativa universidade-empresa (SCHULZ, 2017a). 

Quando se verifica apenas as citações de artigos no conjunto de re-
vistas indexadas, observamos que “os artigos australianos apresentam uma 
média de 22 citações por artigo e os brasileiros registram apenas 8. Para os 
artigos em português esse número cai para algo em torno de 3”9 (SCHULZ, 
2017b). No entanto, um primeiro aspecto importante é que essa média geral 
de citações atualizada (janeiro de 2018) para artigos brasileiros sobre euca-
lipto é de 8,7, mas a média de citações para os artigos sobre o mesmo tópico 
com participação de empresas é de 11,93. Esses dados sugerem que, ao con-
trário do senso comum acadêmico, pesquisas associadas a empresas podem 
ter impacto maior. Não custa lembrar novamente o pioneirismo da indução 
pelo IPEF desse cenário.

As atividades de PD&I de uma empresa, é preciso reafirmar, não se ex-
pressam apenas em artigos científicos publicados, essa atividade é apenas a 
“ponta do iceberg”. A publicação de artigos deve ser considerada como um in-
dicador de que uma atividade muito maior em PD&I é desenvolvida e que não 
pode ser quantificada apenas pelos indicadores cientométricos. A intensida-
de do comprometimento com PDI de empresas (para além de seus “papers”) 
pode ser inferida de uma apresentação de Marcos Wichert da Fibria realizada 
em 2014 e disponível pelo Slideshare10.

9 Referente a artigos sobre o tópico “eucalyptus”, segundo a base Web of Science.
10https://www.slideshare.net/marcoswichert/insights-on-the-changes-operated-in-forest-value-
chain-management-in-south-america 
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Nessa perspectiva, e tendo em vista a missão do IPEF, deve-se con-
siderar o uso da ciência (Godin, 1996) publicada, mas não em termos de ci-
tações em outros artigos científicos. Esse potencial uso, seja na pesquisa 
e desenvolvimento não publicados, na atualização técnica ou na formação 
continuada de engenheiros florestais atuando em empresas e na formação de 
estudantes de graduação e pós-graduação, pode ser indicado pelo acesso às 
revistas científicas na categoria de silvicultura.

As revistas brasileiras de Silvicultura, 
seu impacto e seu uso

O número de revistas científicas brasileiras tem crescido nas últimas 
décadas, refletindo também o crescimento da pesquisa no Brasil. Esse cres-
cimento, tanto do número de revistas, quanto da pesquisa (em número de ar-
tigos) é acompanhado pelas bases de dados internacionais, que passam a 
incluir novas revistas em suas indexações, como podemos ver na figura 7, 
onde se observa a inclusão das revistas Ciência Florestal, Floresta, Cerne e 
Revista Árvore na base Scopus, que engloba 141 revistas na categoria Silvi-
cultura, sendo 7 brasileiras, incluídas em diferentes anos11. Segundo o Servi-
ço Florestal Brasileiro, existem 15 revistas voltadas às ciências florestais no 
Brasil. A tabela 1 relaciona essas revistas junto ao ano de início de publicação 
e as bases em que estão indexadas (não considerando as bases regionais e 
específicas da área).

A base brasileira Scielo – Scientific Electronic Library Online -  é uma 
base bilbiográfica regional que ganhou destaque internacional, sendo seu 
acesso incorporado pela Scopus e Web of Science. Ela apresenta uma fer-
ramenta de métrica de impacto bastante interessante e bem desenvolvida, o 
Scielo Analytics, que permite visualizar o número de acessos mês a mês de 
uma determinada revista12. Essa medida é importante para verificar o interes-
se e potencial uso de artigos publicados na revista.

11 Na América do Sul, além das brasileiras, apenas duas revistas chilenas estão indexadas: Bosque e 
Maderas: Ciencia y Tecnologia.
12 A revista Scientia Forestalis, embora indexada na Scopus e Web of Science, não esta na base Sci-
elo. Essa indexação é recomendada em função da importância dos indicadores que serão mostrados 
a seguir.
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Tabela 1. Revistas brasileiras voltadas a ciências florestais segundo o SFB. 
A sigla WoS significa Web of Science, NI significa não indexada em nenhu-
ma das 3 bases consideradas.  Os dados de início de publicação não foram 
encontrados em 2 casos. A revista UnaSylva, apesar de estar na lista não é 
editada no Brasil.
Revista Ano de ínicio Indexação
Revista Acta Amazônica (INPA) 1971 Scielo
Revista Ambiente e Sociedade NI
Revista Cerne (UFLA) 1995 Scielo, Scopus e WoS
Revista Árvore (UFV) 1997 Scielo, Scopus, WoS
Revista Brasileira de Cie. Solo 1977 Scielo, WoS
Revista Des. e Meio Amb. (UFPR) 2000 NI
Scientis Forestalis (IPEF) 1970 Scopus, WoS
Revista Floresta (Fupef) 1969 Scopus
Floresta e Ambiente (UFRRJ) 1994 Scielo, Scopus
Revista de Ciências Agrárias (UFRA) NI
Ciência Florestal (UFSM) 1991 Scielo, Scopus,WoS
Pes. Flor. Bras. (Embrapa) 1988 NI
Pes. Educ. Ambiental (USP) 2006 NI
UnaSylva (FAO) 1947 NI
Revista do Instituto Florestal 1989 NI

Na figura 12 é apresentado o gráfico de acessos da Revista Árvore, como 
fornecido pelo Scielo Analytics. É importante mencionar que esses números 
referem-se ao total de acessos, não apenas à artigos com as palavras-chave 
eucalyptus ou pinus.  Observa-se uma pequena queda ao longo do tempo, 
provavelmente devido ao aumento de acessos a outras revistas (Ciência Flo-
restal e Floresta e Ambiente). A curva em azul é acesso aos arquivos HTML, 
em vermelho aos arquivos pdf, laranja aos abstracts e, em verde, arquivos 
epdf. O uso acadêmico se evidencia pelas quedas de acesso nos meses de ja-
neiro, mas uma média mensal de mais de 20 mil acessos a arquivos pdf é sig-
nificativa e dificilmente poderia ser atribuído unicamente ao uso em pesquisa 
com o fim de subsidiar a elaboração de artigos. A soma das principais revistas 
de silvicultura brasileira supera, em média, a impressionante marca de 200 
mil acessos mensais. Ao analisar os acessos por artigo e usando novamente 
a revista Árvore como exemplo, entre os 100 artigos mais acessados dessa 
revista, 18 são sobre a silvicultura do eucalipto, somando 64 mil acessos.
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Figura 12. Número de acessos mês a mês à Revista Árvore pela base Scielo.

De um modo geral, as revistas brasileiras apresentam um número mé-
dio de acessos por artigo similar às revistas de países desenvolvidos, por-
tanto o uso da informação científica produzida por aqui é grande, mas não 
tão intensamente voltado à cadeia de produção de novos artigos. Essa é uma 
discussão importante a ser desenvolvida para melhor entender o uso da pes-
quisa científica. A comparação empírica dos artigos mais acessados sugere 
que a correlação entre o número de acessos e o número de citações recebidas 
pelos artigos não é expressiva. 

O impacto do IPEF e a Scientia Forestalis

A presença do IPEF na base de dados Scopus foi mencionada acima 
quanto aos 60 artigos coletados. O impacto em número de citações, um total 
de 1169, desses artigos é apresentado na figura 13. 

Figura 13. Evolução anual do número de citações recebidas por artigos com 
autores do IPEF entre 2003 e 2018. Base Scopus.

É importante mencionar o grande peso de uma única publicação de 
2013, como mostra a tabela com os 10 artigos mais citados, tabela 2.
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Tabela 2. Lista dos artigos com autores do IPEF mais citados na base Scopus.
Fonte: Plataforma Scopus

Essa coleta de dados é apenas uma visão muito parcial e incompleta 
da influência de uma instituição de pesquisa como o IPEF, pois, como já foi 
mencionado, o tipo de pesquisa e colaboração ensejada não é devidamente 
perceptível pelos indicadores coletados da forma usual. Para pensar um pou-
co mais além, devemos nos voltar ao impacto da Revista IPEF.

A Revista IPEF, criada em 1970, tem uma história que deve ser dividida 
em três fases. A primeira vai de 1970 até 1980, quando deixou de ser uma re-
vista institucional para se abrir a contribuições de toda a sociedade florestal. 
A segunda fase estende-se de 1980 a 1996, quando foi recriada como Scien-
tia Forestalis, sendo pouco depois indexada na Scopus e, a partir de 2007, na 
Web of Science, segundo a qual seus artigos (632, desde 2007) receberam 970 
citações. Novamente esse é um retrato incompleto, mas que pode ser parcial-
mente ampliado por uma ferramenta da própria Web of Science, que é a busca 
de referências recebidas no universo de publicações indexadas na base. Essa 
ferramenta coleta citações a quaisquer menções ao endereço IPEF em artigos 
indexados, incluindo os erros de grafia nas referências nos artigos que citam, 
e a artigos na Revista do IPEF ou Scientia Forestalis, antes de sua indexação. 
O levantamento para Scientia Forestalis, incluindo erros de grafia nas referên-
cias e citações anteriores à sua indexação, soma 3300 citações. As citações à 
revista do IPEF (artigos anteriores a 1996) somam mais de 750, incluindo cita-
ções a trabalhos anteriores a 1980, bem como das séries e circulares técnicas. 
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Esse protocolo de busca por citações, embora mais amplo, ainda não 
abarca o real impacto, pois exclui citações em livros, teses, dissertações, mo-
nografias, separatas e relatórios técnicos, ou seja, as chamadas literaturas 
branca e cinzenta, cuja importância e impacto só começaram a ser estudados 
recentemente. Esse conjunto de publicações assume uma importância par-
ticularmente relevante quando se considera a pesquisa no contexto da rela-
ção universidade-empresa, no qual o produto principal, é bom lembrar, não 
é o “paper”, mas a melhoria de processos e produtos. O Google acadêmico, 
uma plataforma ainda imprecisa e com poucas ferramentas, ao contrário das 
bases tradicionais, coleta as literaturas branca e cinzenta. Para termos uma 
ideia melhor do impacto do IPEF no que se refere a sua missão, vale a pena 
comparar o registro de citações na literatura acadêmica por canais tradicio-
nais indexados com o registro pelo Google acadêmico. Na tabela 3 compara-
mos alguns dos registros de citações da primeira fase da Revista IPEF.

Tabela 3. Comparação entre o número de citações encontradas pela Web of 
Science e pelo Google acadêmico para 10 artigos da primeira fase da Revista 
IPEF (Scientia Forestalis). Enquanto pelo WoS a soma é de 64 citações para 
os 10 documentos, pelo Google acadêmico, que inclui a literatura branca e 
cinzenta, esse número chega a 480, 7 vezes maior.

Registro nas referências 
citadas WoS (1º autor e data)

Número de citações 
do registro na 

coluna anterior

Número de citações 
no Google 
acadêmico

Coelho, A.S.R. (1970) 2 23
Foelkel, C..E.B. (1971) 10 106
Brasil, M.A.M. (1972) 10 28
Galvão, A.P.M. (1975) 3 27
Brito, J. O. (1977) 19 107
Brito, J. O. (1978) 12 42
Kano, N.K. (1978) 5 23
Ferreira, M. (1979)1 1 42
Berti Filho, E. (1979) 2 21
Kageyama, P. Y. (1980) 0 61

1 refere-se a uma circular técnica e não a um  artigo da revista IPEF, mas que 
é citada academicamente.

O impacto mais geral do uso do conhecimento disseminado por uma 
revista pode ser, como já mencionado, estimado também pelo número de 



63
O IPEF aos 50 anos

acessos às revistas, dado disponibilizado para as revistas brasileiras na base 
Scielo. Para o caso da Scientia Forestalis, no entanto, foi possível obter os 
dados de acesso a partir da área de informática do IPEF13. Na figura 14 são 
apresentados os acessos mensais aos artigos publicados nessa revista. 

Figura 14. Número de acessos mês a mês à Scientia Forestalis (apenas ar-
quivos pdf) 
Fonte: IPEF

Observa-se que o acesso a artigos no formato pdf (apropriado para do-
wnloads e uso posterior à busca online) apresenta a média mensal de 40 mil, 
tornando-a, provavelmente, a revista científica brasileira de silvicultura mais 
acessada do Brasil. É importante mencionar que esses números referem-se 
ao total de acessos, não apenas a artigos com as palavras-chave eucalyptus 
ou pinus.  

O impacto de outras publicações do IPEF 

 Na tabela 3 está incluída uma circular técnica, cujo objetivo princi-
pal não é o mesmo de um artigo de uma revista científica (primordialmente 
voltada à comunidade científica), mas sim para “transferência de tecnologia, 
disseminação de métodos, técnicas e informações para o desenvolvimento 
das atividades florestais e para a atualização dos profissionais que atuam no 

13  Agradecimento especial ao Sr. Luiz Erivelto de Oliveira Júnior, que compilou os dados sobre os 
acessos às publicações do IPEF apresentados nessa e na próxima seção. 
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setor”. Na figura 15 são apresentados os acessos mês a mês no período de 1 
ano (2017-2018) às circulares técnicas. Observa-se um crescimento no nú-
mero de acessos, que superaram a barreira de 7 mil em março de 2018. Esse 
número é apenas aparentemente menor do que o correspondente à Scientia 
Forestalis, pois o número de circulares é bem menor do que o número de ar-
tigos publicados: em 2107 foram publicadas 3 circulares contra 67 artigos 
na Scientia Forestalis. Considerando que até o momento foram publicadas 
212 circulares técnicas e somando o número de acessos em 2017 (60.182), o 
número médio de acessos foi de 283/circular em 2017. Para ter uma ideia do 
significado desse número, o acesso médio dos artigos científicos publicados 
pelo MIT é de 21,5/artigo, de acordo com dados obtidos do portal SciVal sobre 
desempenho de instituições de pesquisa.

Figura 15. Número de acessos mês a mês às Circulares técnicas (apenas ar-
quivos pdf) 
Fonte: IPEF.
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Breve recomendação

O levantamento de dados e documentos para a realização desse tra-
balho possibilitou a construção de uma perspectiva de entendimento da im-
portância do IPEF para um público mais abrangente, dado o seu pioneirismo 
em modelos que hoje são os discutidos pelos atores acadêmicos dedicados 
ao estudo de políticas científicas e tecnológicas e da inovação. Estando às 
vésperas de um novo planejamento estratégico (o atual é para o período que 
se encerra em 2020), seria interessante a realização de um workshop com es-
ses especialistas para que a história do IPEF seja mais difundida, bem como 
receber contribuições de uma nova geração de estudiosos de inovação em 
outras áreas.





Conclusão
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Considerando a análise cientométrica e a introdução contextualizadora 
apresentadas nesse documento, é possível afirmar que existe uma sinergia 
entre pesquisa e desenvolvimento econômico no caso florestal brasileiro. Se, 
por um lado o esforço científico contribui para o enorme avanço na produtivi-
dade das florestas brasileiras, esse avanço, por outro lado, alavancou o inte-
resse pelos resultados da ciência brasileira. Esse interesse não se reflete ne-
cessariamente em impacto medido por citações aos artigos brasileiros, mas 
na atenção e acompanhamento dos desenvolvimentos realizados no nosso 
país.14 O diagnóstico de um relatório da UNESCO de 2016 revela um baixo 
índice de colaboração universidade-empresa, mesmo em países desenvolvi-
dos e para empresas baseadas em inovação. Uma das possíveis explicações 
apresentadas remete à hipótese de Godin (1996) sobre a diferença cultural 
entre universidades e empresas:

“os interesses de acadêmicos e de empreendedores nem 
sempre convergem. A carreira de pesquisadores acadêmi-
cos é dependente da publicação de seus resultados, en-
quanto que os parceiros industriais preferem não publicar 
para prevenir que competidores se beneficiem de seus in-
vestimentos”.

Os dados apresentados nesse documento evidenciam o papel funda-
mental do IPEF, com suas características precursoras e inovadoras, na quebra 
desse paradigma para a silvicultura e a indústria florestal no Brasil.

14 Em uma visita realizada à Finlândia em 2012 como parte de uma comitiva multidisciplinar da 
FAPESP, ouvi de um pesquisador finlandês de que era impossível para eles competirem com o Brasil.
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