
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE ARTE E COMUNICAÇÃO SOCIAL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

MESTRADO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

 

 

 

 

 

LAURA ROCHA SILVEIRA TAVARES DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA À LUZ DA TEORIA DA 

CLASSIFICAÇÃO FACETADA E DA TEORIA DO CONCEITO: ANÁLISE DOS 

PORTFÓLIOS DE PROJETOS DE PESQUISA DA EMBRAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2019 



LAURA ROCHA SILVEIRA TAVARES DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA À LUZ DA TEORIA DA 

CLASSIFICAÇÃO FACETADA E DA TEORIA DO CONCEITO: ANÁLISE DOS 

PORTFÓLIOS DE PROJETOS DE PESQUISA DA EMBRAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação da Universidade Federal 

Fluminense como requisito parcial para 

obtenção do título de Mestre em Ciência da 

Informação. 

 

Área de concentração: Dimensões 

contemporâneas da informação e do 

conhecimento. 

Linha de pesquisa: Fluxos e mediações 

sócio-técnicas da informação. 

Orientadora: Profª Drª Maria Luiza de 

Almeida Campos. 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



LAURA ROCHA SILVEIRA TAVARES DA SILVA 

 

 

 

A CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA À LUZ DA TEORIA DA 

CLASSIFICAÇÃO FACETADA E DA TEORIA DO CONCEITO: ANÁLISE DOS 

PORTFÓLIOS DE PROJETOS DE PESQUISA DA EMBRAPA 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação, da Universidade Federal 

Fluminense, como requisito parcial para 

obtenção do título de Mestre em Ciência da 

Informação. 

 

 

Aprovada em: 16/12/2019 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

____________________________________________________ 

Profª Drª Maria Luiza de Almeida Campos – Orientadora (PPGCI/UFF) 

 

____________________________________________________ 

Profª Drª Hagar Espanha Gomes (Livre docente/CNPq) 

 

____________________________________________________ 

Profª Drª Linair Maria Campos (PPGCI/UFF) 

 

_____________________________________________________ 

Dr. Ivo Pierozzi Junior (Embrapa Informática Agropecuária) 

 

_____________________________________________________ 

Profª Drª Joice Cleide Cardoso Ennes de Souza (PPGCI/UFF) – suplente 

 

_____________________________________________________ 

Prof. Dr. Marcos Luiz Cavalcanti Miranda (UNIRIO) – suplente 



AGRADECIMENTOS 

 

 

À minha orientadora, Maria Luiza, por sua gentileza e generosidade, por toda 

sabedoria que partilha, por sua seriedade sempre acompanhada de um sorriso afetuoso. 

Por ser exigente, paciente e compreensiva. Por ter sido um presente para mim nesses 

quase dois anos de convivência. Minha eterna gratidão e admiração por você. 

Aos membros da banca, pelas contribuições à pesquisa, especialmente no exame 

de qualificação: à professora Hagar, pela honra em poder contar com seus apontamentos 

certeiros; à professora Linair, com quem realizei meu estágio de docência, pelo 

aprendizado e pelas caronas até o Mocanguê (risos); ao pesquisador Ivo, pela 

generosidade e pelo entusiasmo ao falar das questões informacionais; aos professores 

Joice Ennes e Marcos Miranda, por gentilmente terem aceitado o meu convite. 

Ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade 

Federal Fluminense, pelo apoio institucional. Ao Vitor, pela eficiência no atendimento. 

Aos professores e colegas de turma, pelas dúvidas, expectativas e anseios partilhados. 

Aos meus colegas de trabalho da Biblioteca da Faculdade de Economia da UFF, 

especialmente a Cláudia e a Chris, por tornarem nossos dias mais leves e divertidos.  

Ao meu marido Bóris, pelo amparo nos dias difíceis, pela paciência de sempre, 

pela compreensão de quem sabe muito melhor do que eu o que é a vida acadêmica. 

Obrigada por tudo! Você faz parte de cada linha deste trabalho. 

À minha família, meu alicerce. Ao meu pai Marco e à minha mãe Junia, pelo 

apoio incondicional. À minha avó Lucinha, que apesar de reclamar desse “estudo que 

não acaba nunca”, sempre torce por mim. Aos meus irmãos Bárbara, Carol e João; aos 

meus sobrinhos, Mateus, Tiago e Lara; ao meu avô Lelei; e à Eliane, por 

compreenderem minhas ausências e serem fonte de alegria quando juntos. Ao meu 

cunhado Ricardo, por ter sido um dos maiores incentivadores para que eu ingressasse no 

mestrado, desde o início. À minha outra família (Maia), por todo incentivo e apoio, 

especialmente da minha sogra Tânia. E aos demais que se fizeram presentes nessa 

caminhada. Seria impossível nomear todos, aos quais direciono meu muito obrigada!  

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de 

Financiamento 001, a quem agradeço, por fim. Há que se valorizar o incentivo à 

pesquisa em nosso país, especialmente em tempos tão sombrios como o atual. 



RESUMO 

 

 

Trata da relevância das Teorias de Representação, no âmbito da Organização do 

Conhecimento, como um recurso para o profissional da informação no desempenho das 

atividades relativas à construção de modelos de domínios de conhecimento diversos. 

Para tanto, recorre à Teoria da Classificação Facetada, por possibilitar um raciocínio 

lógico para a criação de classes e subclasses num sistema de conceitos; e à Teoria do 

Conceito, por fornecer orientações para a elaboração de definições conceituais. Tem 

como campo empírico a organização dos projetos de pesquisa da Empresa Brasileira de 

Pesquisa em Agropecuária (Embrapa), que representa o universo da Ciência e 

Tecnologia (C&T). Os projetos são organizados por meio de portfólios – instrumentos 

gerenciais provenientes do Gerenciamento de Projetos –, que abrangem as principais 

áreas de atuação da empresa a partir de uma classificação temática baseada em objetivos 

estratégicos. Nesta pesquisa, analisamos os portfólios à luz do método analítico-

conceitual proposto por Dahlberg, com particular ênfase nas suas definições, e à luz das 

categorias fundamentais propostas por Ranganathan, buscando investigar a base 

classificatória do conjunto de portfólios. Com base nestas teorias, identificamos 

problemas e estabelecemos diretrizes para o aperfeiçoamento da estrutura. Cumpre 

ressaltar que a referida estrutura tem impacto direto nas ações de planejamento e gestão 

das atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) da instituição, o que 

foi considerado no momento da análise. Para a elaboração da parte teórica foram feitos 

levantamentos bibliográficos entre os meses de agosto de 2018 e julho de 2019, cujos 

documentos recuperados variaram entre artigos, livros, teses e dissertações. A 

abordagem qualitativa caracteriza esta pesquisa, cujos objetivos refletem o uso do 

método exploratório-descritivo. Conclui-se que as teorias abordadas mantêm sua 

utilidade e relevância nos dias atuais, devendo ser adaptadas aos novos contextos. 

Portanto, elas fazem parte de um rico arcabouço teórico a ser incorporado e aplicado 

pelo profissional da informação em suas atividades. 

 

Palavras-chave: Organização do Conhecimento. Teoria da Classificação Facetada. 

Teoria do Conceito. Classificação. Gerenciamento de Projetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The study deals with the relevance of Representation Theories within the scope of the 

Knowledge Organization as a resource for the information professional in the 

performance of activities related to the building models of diverse domains of 

knowledge. To do so, it mobilizes the Faceted Classification Theory, because it allows a 

logical reasoning for the creation of classes and subclasses in a system of concepts; and 

the Concept Theory, for providing guidance for the elaboration of conceptual 

definitions. It has as empirical field the organization of the research projects of the 

Embrapa (Brazilian Agricultural Research Corporation), which represents the universe 

of Science and Technology. The projects are organized through portfolios, which are 

management tools from the Project Management area. Thus, these portfolios comprise 

the corporation’s main areas of operation through a thematic classification based on 

strategic objectives. The research analyzes the portfolios using the conceptual-analytical 

method proposed by Dahlberg, with particular emphasis on definitions, and also the 

fundamental categories proposed by Ranganathan, which aims to describe the 

classificatory basis of the portfolio set. Based on these theories, it identifies problems 

and establishes guidelines for improving the structure of the portfolios. One should be 

noted that this structure has a direct impact on the planning and management of the 

institution's Research, Development and Innovation (RD&I) activities. The theoretical 

framework was constructed from a bibliographical survey carried out between August 

2018 and June 2019, whose recovered different kinds of documents, including articles, 

books, theses and dissertations. The qualitative approach characterizes this research, 

whose objectives reflect the use of the exploratory-descriptive method. It argues that the 

theories approached maintain their usefulness and relevance nowadays, and must be 

adapted to the new contexts. Therefore, they are part of a rich theoretical framework to 

be incorporated and applied by the information professional in their activities. 

Keywords: Knowledge Organization. Faceted Classification Theory. Concept Theory. 

Classification. Project Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A necessidade de organizar as informações e os conhecimentos difundidos 

consiste numa preocupação constante entre os seres humanos, numa tentativa de 

preservar aquilo que é por eles produzido. Platão (428-437 a.C.) e Aristóteles (384-322 

a.C.), por exemplo, buscaram a sistematização do conhecimento existente no mundo, 

como parte de uma aspiração filosófica, dando início às chamadas classificações 

filosóficas. Em outro momento – com destaque para o século XIX –, o interesse 

pragmático, como o de tornar possível o acesso e a ordenação física de livros nas 

estantes das bibliotecas, deu origem às classificações bibliotecárias, cuja utilidade 

permanece reconhecida até os dias atuais (a Classificação Decimal de Dewey é um 

exemplo, sendo ainda hoje utilizada em milhares de bibliotecas por todo o mundo). 

Contudo, com o passar do tempo, à medida que a produção de informações foi 

se intensificando, demandas cada vez maiores e mais complexas foram surgindo, 

exigindo novas formas de organização. Assim, de um caráter estritamente utilitário, de 

pouca importância – ilustrado pelo “Information, please” descrito por Roszak (1988) –, 

até alcançar a relevância atual nos diversos setores da sociedade, a noção de informação 

evoluiu, e, com ela, também as ferramentas tecnológicas, num ritmo vertiginoso. Nesta 

conjuntura, a sociedade passou a reconhecê-la como uma mercadoria valiosa, que 

exerce grande influência na economia, em produtos, processos, e na própria cultura, de 

forma geral (ROSZAK, 1988; TAUILE, 1981). 

Nesta perspectiva, nos deparamos com o cenário atual da almejada sociedade da 

informação e do conhecimento, onde estes são cada vez mais considerados recursos de 

grande valor. Conforme antecipa Ferreira (2005, p. 18), ''o domínio econômico mundial 

será das organizações baseadas em informação e conhecimento, e a estrutura das 

organizações e profissões precisa mudar para adaptar-se a essa nova ordem''. Tal 

previsão, que soa mais como uma constatação já percebida, serve como um chamado 

aos profissionais da informação1, que não mais devem ater-se ao restrito campo de 

atuação nas tradicionais instituições voltadas à preservação e à disseminação dos 

 
1 Embora não haja um consenso absoluto sobre o conceito do profissional da informação, para a presente 

pesquisa recorremos a Cunha e Cavalcanti (2008, p. 295), que o definem como o “profissional que coleta, 

processa e difunde informação”; “mediador da informação”, tendo habilidades e conhecimentos para lidar 

com ela, gerando valor agregado para atingir os objetivos de uma organização. 
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saberes, mas devem mostrar-se aptos para atuar em qualquer ambiente em que haja 

produção e uso de informação e conhecimento. 

De fato, com o enorme avanço das tecnologias de informação e comunicação 

(TIC), tanto a produção quanto as formas de organização da informação foram também 

se desenvolvendo: de Gutenberg à Berners-Lee, vimos a transição “do documento 

impresso à informação nas nuvens” (ROBREDO, 2011), chegando num momento em 

que podemos facilmente ter acesso ou saber da existência/localização de uma 

informação que se encontra disponível em diferentes suportes, sejam eles analógicos ou 

digitais. Em virtude disso, encontrar informações úteis de maneira rápida e efetiva 

tornou-se uma árdua e indispensável tarefa, cuja incumbência pode ser atribuída aos 

profissionais da informação, encarregados de organizar e dar sentido a este complexo 

universo informacional.  

Neste cenário, consideramos que a Organização do Conhecimento (OC), como 

disciplina que mantém forte diálogo com a Ciência da Informação (CI), pode fornecer 

grandes contribuições relativas a estas demandas. Cabe destacar que apesar das 

controvérsias acerca da noção da OC enquanto uma área independente, nos apoiamos 

em autores como Dahlberg (2006), Hjørland (2016), Tennis (2008), Gnoli (2011), para 

citar alguns, que explicitam o caráter científico da área. Assim, apesar de notadamente 

marcada por sua interdisciplinaridade, seus aspectos teóricos e metodológicos conferem 

a ela a independência e a autonomia próprias de uma área de conhecimento. 

A CI se dedica às questões científicas e à prática profissional, voltando-se aos 

problemas da efetiva comunicação do conhecimento e de seus registros entre seres 

humanos, nos contextos social, institucional ou individual do uso e das necessidades de 

informação, tendo, ainda, um interesse especial pelas tecnologias informacionais 

(SARACEVIC, 1996). Por sua vez, a OC se coloca como uma área de expressiva 

importância para o alcance dos objetivos da CI, tendo em vista que ela lida com o 

processo de modelização do conhecimento com vistas à construção de representações 

do conhecimento, tendo por base a análise do conceito e de suas características, para o 

estabelecimento da posição que cada conceito ocupa num determinado domínio, bem 

como das suas relações com os demais conceitos que compõem esse sistema nocional 

(BRÄSCHER; CAFÉ, 2008). Logo, uma vez que o conhecimento é organizado, 

modelado, ele pode ser comunicado e utilizado pelos respectivos interessados, por meio 

de diferentes tecnologias informacionais.  
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Segundo Gomes (2017), a classificação bibliotecária foi a que mais contribuiu 

para os avanços da OC, tendo em vista o fértil arcabouço teórico que possui. Nos dias 

atuais, em que percebemos a ocorrência de grandes mudanças em segmentos diversos 

da sociedade, a autora sinaliza o deslocamento do foco de ação da classificação: da 

organização física à organização dos conteúdos dos documentos. 

 

 
Hoje, a classificação em seus aspectos teórico e prático é fundamental para a 

organização do conhecimento como também para a gestão do conhecimento 

nas organizações; para produtos e serviços como portais, intranets, 

arquitetura de informação; para a criação de instrumentos semânticos; e até 

mesmo criação de metadados (GOMES, 2017, p. 61). 

 

 

Tendo em vista esta percepção, que ratifica a utilidade da classificação nos dias 

atuais, recorremos à Gnoli, Marino e Rosati (2006), que levantam discussão semelhante 

sobre o desenvolvimento e a atuação da OC num contexto permeado por mudanças. 

Segundo eles, ao se organizar o conhecimento, o antigo e o moderno se entrelaçam: 

remetendo ao novo, estão os meios de que dispomos para elaborar e coletar informações 

e a rede global que acelera seu intercâmbio e compartilhamento; remetendo ao antigo, 

está a responsabilidade por mais de um século de trabalhos teóricos. Para eles, seria um 

enorme desperdício de tempo e recursos pensar em reinventar tudo do início, sendo a 

melhor alternativa pensar numa combinação entre o antigo e o moderno. Sob este ponto 

de vista, os mesmos autores ressaltam que os princípios da OC podem ser aplicados 

independentemente do suporte físico em que se encontra a informação. Em consonância 

com essa visão, Gomes (2017, p. 34) destaca que, embora as demandas de informação 

possam ser de naturezas diversas (científica, técnica, empresarial, etc.), a necessidade de 

organização para fins de acesso e uso da informação permanece a mesma.  

As atividades relacionadas à OC, dentre elas a classificação, resultam, muitas 

vezes, na construção de mecanismos de representação do conhecimento, os quais 

facilitam que processos de formalização sobre os objetos e suas relações em contextos 

pré-definidos possam ser facilmente representados (CAMPOS, 2001a, p. 51). Conforme 

salientam Davis, Shrobe e Szolovitz (1993), uma representação do conhecimento 

funciona como um substituto da própria coisa, atuando como uma aproximação 

imperfeita da realidade que permite que se raciocine sobre o mundo, ao invés de atuar 

nele próprio. Ressaltam, ainda, que a complexidade do mundo natural é opressiva, e que 
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precisamos de orientação para decidir o que atender no mundo e o que ignorar. No 

âmbito da CI, Campos (2001a) ressalta que tais mecanismos possibilitam a elaboração 

de linguagens documentárias verbais e notacionais visando à recuperação de 

informações e à organização de documentos. 

Diante do que foi exposto, tendo em vista as demandas informacionais presentes 

nos mais diversos setores da sociedade, bem como a relevância das atividades inerentes 

à OC neste cenário, evidencia-se a necessidade de aprimoramento e atualização das 

atribuições e qualificações do profissional da informação, de modo que ele possa atuar e 

ser valorizado no referido contexto. Para tanto, buscamos destacar a adequação e a 

validade dos princípios teóricos e metodológicos desenvolvidos pelas áreas de OC e 

classificação como fontes a serem utilizadas por este profissional nas atividades 

relativas à modelização de domínios de conhecimento. Desse modo, nossa ênfase recai 

sobre as chamadas Teorias de Representação, que podem orientar e dar subsídios a este 

profissional no que concerne à representação de domínios de conhecimento.  

Cabe destacar, desde já, que nesta pesquisa utilizamos a noção de domínio como 

“[...] um corpo de conhecimento definido social e teoricamente como o conhecimento 

de um grupo de pessoas que compartilha compromissos ontológicos e epistemológicos”, 

podendo ser uma disciplina acadêmica, um hobby (HJØRLAND, 2019), uma 

comunidade de discurso ligada a um partido político, uma religião, um comércio” 

(HJØRLAND, 2003); ou, ainda, a “[...] a informação sobre a qual estamos pesquisando, 

comunicando ou ensinando” (HJØRLAND, 2005, tradução nossa). Como podemos 

notar, o referido conceito mostra-se bastante abrangente, sendo caracterizado por não 

apresentar uma divisão pronta do mundo, mas por se desenvolver histórica e 

socialmente, como destaca Hjørland (2019).  

No âmbito da CI, para esta pesquisa, destacamos duas Teorias de Representação: 

a Teoria da Classificação Facetada e a Teoria do Conceito. A primeira delas é de autoria 

do indiano Shiyali Ramamrita Ranganathan. Voltada à classificação de livros em 

bibliotecas, esta teoria rompeu com as limitações dos sistemas de classificação da época 

ao permitir a representação de assuntos complexos de maneira flexível, sem restringir-se 

aos assuntos pré-estabelecidos nas tabelas de classificação. Assim, preocupado em 

acompanhar o avanço do conhecimento, Ranganathan inovou com a chamada análise 

facetada, segundo a qual qualquer assunto poderia ser analisado a partir de diferentes 

aspectos – as facetas –, os quais estariam relacionados às categorias fundamentais por 
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ele estabelecidas (Personalidade, Matéria, Energia, Espaço, Tempo). Em sua teoria, são 

apresentados três planos de trabalho: o Plano das Ideias, o Plano Verbal e o Plano 

Notacional. Nesta pesquisa, nos deteremos ao primeiro, posto que nele são apresentados 

princípios úteis para a modelização de domínios de conhecimento, os quais serão 

fundamentais para nossos propósitos, como será visto mais adiante. 

A contribuição de Ranganathan influenciou estudos por todo o mundo e até hoje 

é objeto de estudo por pesquisadores e profissionais das áreas de Biblioteconomia e 

Ciência da Informação. A despeito de sua finalidade inicial – a organização dos livros 

nas estantes das bibliotecas –, observa-se, na literatura da área, inúmeros trabalhos que 

buscam destacar os fundamentos e as variadas aplicações possíveis da Teoria da 

Classificação Facetada em contextos diversos. A título de exemplo, citamos alguns 

deles: Glassel (1998), Campos (2001), Broughton (2002, 2006), Campos e Gomes 

(2003), Gnoli (2004), Lima (2002), Straioto (2001), Pontes e Lima (2012), Rosati, Lai e 

Gnoli (2004), Hjørland (2013), Vickery (2008), entre outros.  

Como podemos ver, esta teoria teve sua utilidade e importância reconhecidas nas 

áreas de Biblioteconomia e CI, sendo até os dias de hoje bastante estudada e aplicada 

em diferentes domínios de conhecimento, para atender a propósitos variados. Isto se 

deve ao fato de que esta teoria possibilita o raciocínio lógico para a criação de classes e 

subclasses num sistema de conceitos, o que independe do suporte daquilo que se 

pretende organizar. Por isso, ela permanece atual e relevante, o que justifica sua escolha 

para nossa pesquisa. Sua versatilidade se afirma, inclusive, quando aplicada ao ambiente 

da Web, o qual é marcado por ser dinâmico e por possuir recursos específicos que o 

tornam particularmente distinto de qualquer outro contexto de produção, disseminação e 

uso de informação. Apesar da peculiaridade do referido ambiente, a necessidade de se 

recorrer à classificação para a organização dos conteúdos disponíveis cada vez mais se 

evidencia. Assim, as demandas impostas por esse ambiente acabam influenciando a 

própria elaboração da classificação, que deve ser pensada considerando-se sua forma de 

aplicação e o uso que será feito.  

Dando continuidade, chegamos à Teoria do Conceito, que é a segunda Teoria de 

Representação abordada nesta pesquisa. De autoria da pesquisadora alemã Ingetraut 

Dahlberg, esta teoria define e explicita o processo de formação do conceito, que 

consiste na menor unidade classificatória de um sistema de classificação. Logo, sua 

abordagem esclarece e orienta a aplicação dos conceitos num sistema de conceitos. Para 
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Friedman e Thellefsen (2011), esta teoria possibilita uma melhor compreensão da 

representação do conhecimento no contexto da OC. 

Outro aspecto importante da Teoria do Conceito remete às chamadas definições 

conceituais, que se colocam como essenciais para a construção e, também, para a 

avaliação de um sistema de conceitos. Neste sentido, Gomes (2009, p. 79) considera a 

definição como um tópico da maior relevância nos sistemas de organização e 

representação do conhecimento, mostrando-se intrinsecamente relacionada à 

classificação: define-se para classificar ou classifica-se para definir? Em nosso estudo, 

este aspecto da teoria será privilegiado, conforme veremos adiante. 

Frequentemente, o profissional da informação se depara, em seu trabalho, com 

domínios de conhecimento de natureza diversa, muitos deles completamente 

desconhecidos por ele, o que pode gerar certa insegurança no âmbito do trabalho de 

organização e representação do conhecimento. Contudo, a formação deste profissional 

deve torná-lo capaz de atuar em diferentes domínios. Conforme destaca Hjørland 

(2002), estes profissionais possuem habilidades e funções distintas dos especialistas em 

determinado assunto (subject specialists): 

 

 
Ser especialista em informação com uma determinada especialidade não é ser 

um especialista em assuntos no sentido comum, mas sim ser um especialista 

em recursos de informação nesse campo. Os cientistas da informação devem 

ser treinados utilizando métodos bibliométricos e outros específicos para a 

ciência da informação (HJØRLAND, 2003, p. 2, tradução nossa). 

 

 

Em nossa pesquisa, destacamos, mais especificamente, a função do profissional 

da informação enquanto classificacionista, ou seja, aquele que constrói esquemas de 

classificação (não apenas esquemas para bibliotecas, mas também taxonomias, 

ontologias, mapas mentais, entre outros modelos conceituais); nas palavras de 

Ranganathan, é aquele que  

 

 
[...] projeta um esquema para classificação e fornece um conjunto de 

postulados e princípios orientadores para fixar a posição de uma classe 

emergente por interpolação ou extrapolação, conforme o caso, na posição 

filiatória correta, entre as classes já existentes e para fixar o número da classe 

de cada classe (RANGANATHAN, 1967, p. 79, tradução nossa). 
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De acordo com este autor, o trabalho do classificacionista tem uma natureza 

árdua, uma vez que ele deve manter-se atento a toda nova formação no campo do 

conhecimento, seguindo as diretrizes teóricas para sua alocação nos esquemas de 

classificação. Sua função difere daquela desempenhada pelo classificador, que é aquele 

que classifica algo com base no esquema de classificação criado pelo classificacionista, 

sendo seu trabalho mais rotineiro, relacionado à tradução dos assuntos dos documentos 

na linguagem classificatória utilizada (RANGANATHAN, 2006, p. 86). Dessa maneira, 

cada vez mais se nota a importância do classificacionista, já que sua capacidade de criar 

modelos que representam um dado domínio de conhecimento de forma coerente e 

consistente contribui para as diversas atividades relacionadas à organização da 

informação e do conhecimento.  

Podemos dizer que aquele que classifica tem o poder de moldar um universo 

específico, de criar laços e rupturas, reunindo e separando coisas. Sua liberdade 

possibilita que a estrutura seja moldada, tal qual o faz o ceramista com o vaso que 

constrói. Assim, uma vez que o universo é moldado, sua qualidade irá depender dos 

objetivos, das técnicas, dos conhecimentos e da experiência do 

artesão/classificacionista. Buscar a perfeição, ainda que esta seja reconhecidamente 

inviável, deve ser o trabalho do classificacionista. Logo, o profissional da informação 

que possui esta habilidade se coloca num outro patamar, diferenciado e cada vez mais 

requisitado no ambiente corporativo. 

Neste sentido, acreditamos que o classificacionista, munido das Teorias de 

Representação de que tratamos neste estudo, certamente se colocará como um 

profissional mais qualificado no mercado de trabalho. Quando se recorre a tais teorias, 

torna-se possível enxergar qualquer domínio e saber o caminho para se chegar à sua 

compreensão e posterior organização, visto que elas apresentam diretrizes que figuram 

num patamar acima daquele percebido no fazer cotidiano: por isso são consideradas 

metateorias. Queremos, assim, explicitar a capacidade deste profissional de lidar com a 

informação presente em qualquer contexto, materializada em qualquer suporte, 

desvinculando, ainda, a noção de que ele só deve atuar no restrito – e não menos 

importante – contexto das bibliotecas, arquivos e museus. Está claro que demandas de 

atuação para este profissional não faltam; embasamento teórico, tampouco. Logo, nos 

direcionamos a estas questões buscando resgatar as valiosas contribuições já existentes 

na área para que os muitos espaços possíveis de atuação sejam ocupados pelos 
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profissionais que sempre estiveram à frente dos problemas informacionais, antes que 

outros o façam, como já vem ocorrendo.  

Na presente pesquisa lidaremos com o chamado conhecimento científico, o qual 

se distingue de outros tipos de conhecimento, tais como o do senso comum, o religioso, 

o artístico e o filosófico. Buscamos aqui evidenciar o modo pelo qual julgamos 

pertinente considerá-lo, a saber, situando-o no complexo e disputado contexto em que 

as práticas científicas se constroem e se desenvolvem, sendo influenciadas por fatores 

diversos que alteram as dinâmicas do jogo da ciência. Nesta perspectiva, para o filósofo 

Charles Peirce, a ciência é compreendida como um corpo vivo em constante 

crescimento, sendo reconhecida como uma atividade humana e, por isso, nas palavras 

de Santaella e Vieira (2008, p. 13), “incrustada em redes sociais e históricas que afetam 

seu funcionamento e desenvolvimento”. Em consonância com tal visão, em artigo 

especialmente direcionado ao conhecimento científico, Ávila Araújo (2006a) destaca a 

abordagem de Pierre Bourdieu sobre o “campo científico” (em referência aos seus 

estudos sobre o campo social), a qual explicita os diversos aspectos inerentes à 

dinâmica das práticas científicas na sociedade moderna; e também a Michel Foucault, 

que, com sua “arqueologia do saber”, sinaliza que a formação do discurso científico se 

dá não apenas pela ciência propriamente dita, mas por uma infinidade de saberes 

políticos, administrativos, institucionais, culturais, literários, artísticos, etc.  

Outra perspectiva abordada em nosso estudo é sinalizada por Souza (2013), que 

destaca as diversas concepções acerca do universo do conhecimento que pesquisadores 

e administradores da ciência e tecnologia possuem em função das práticas que exercem. 

A autora destaca, ainda, a diferença de interesses percebida entre estes e os profissionais 

da informação, os quais, segundo ela, estão mais voltados para a organização e a 

representação da produção em ciência e tecnologia para fins de busca e de acesso ao 

conhecimento registrado; por sua vez, os administradores da ciência distinguem-se por 

apresentarem um interesse mais voltado a aspectos relacionados à gestão. Tais 

abordagens revelam a complexidade do universo do conhecimento e os diferentes 

propósitos possíveis de classificação, sendo esta concepção essencial para o 

desenvolvimento desta pesquisa, uma vez que os atores mencionados por Souza (2013) 

assumem papel central em nosso estudo.  

Considerando-se o que foi exposto, o conhecimento científico aqui abordado é 

aquele produzido no âmbito do nosso campo empírico, a Empresa Brasileira de 
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Pesquisa em Agropecuária (Embrapa), mais especificamente em relação à organização 

dos projetos de pesquisa por ela desenvolvidos, atualmente organizados a partir do 

instrumento gerencial denominado portfólio. Tal instrumento define o agrupamento de 

projetos com base numa classificação temática ancorada em interesses estratégicos. 

Neste sentido, cumpre esclarecer que, no decorrer deste trabalho, tomaremos o conjunto 

de portfólios de projetos de pesquisa da Embrapa como uma estrutura classificatória, 

ainda que estejamos cientes de que este não foi o propósito da instituição quando da 

criação deste. Contudo, dada a finalidade de organização e classificação de projetos de 

pesquisa, consideramos pertinente olhar o todo como uma estrutura classificatória, que 

abriga classes de conceitos e suas relações (um sistema de conceitos, como define 

Dahlberg), ainda que estas estejam implícitas.  

O projeto de pesquisa – alvo da classificação a partir dos portfólios – pode ser 

definido como um processo único, consistindo num “grupo de atividades coordenadas e 

controladas com datas para início e término, empreendido para alcance de um objetivo 

conforme requisitos específicos, incluindo limitações de tempo, custo e recursos” 

(INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION, 1997). Documentados, guardam 

informações essenciais ao seu desenvolvimento, refletindo percursos e resultados de 

pesquisa, favorecendo a produção de conhecimentos e tecnologias – muitas vezes 

traduzidos em produtos, processos e serviços; enfim, consistem em fontes de 

informação estratégica para as empresas que os desenvolvem e financiam; relacionam-

se, portanto, à produção de informação e conhecimento, cuja organização gera impactos 

diretos ao processo de planejamento e gestão nas instituições. 

Justificamos a escolha do nosso campo empírico a partir da percepção da 

importância estratégica dos portfólios de projetos na Embrapa, considerados os 

instrumentos que operacionalizam toda sua programação de Pesquisa, Desenvolvimento 

e Inovação (PD&I). A isto, soma-se a percepção da possibilidade de melhoria na 

organização dos projetos com base nos estudos relativos às Teorias de Representação. 

No contexto em questão, faz-se imprescindível que as informações relacionadas aos 

projetos sejam devidamente organizadas, servindo de insumo aos pesquisadores e aos 

gestores da instituição no desempenho de suas funções. Ratificando nossa percepção, a 

Embrapa fez um diagnóstico, em 2018, apresentando a necessidade de reorganização 

dos portfólios vigentes à época, justificada pela constatação de problemas derivados da 
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estruturação dos mesmos para a própria gestão da informação na instituição, conforme 

será detalhado mais adiante; o que reitera a pertinência de nossa pesquisa. 

Juntamente com o que foi exposto, há ainda a percepção de uma aparente falta 

de clareza no que concerne à base classificatória dos portfólios, além do fato de que na 

estrutura não há um arranjo sistemático, mas apenas uma ordenação alfabética. A este 

respeito, consideramos que a não distinção entre categorias completamente distintas 

num esquema classificado gera dificuldades e perda de tempo. Por outro lado, uma 

classificação que obedece a princípios classificatórios tende a ser assimilada mais 

rapidamente pelas próprias estruturas cognitivas da nossa mente, que estão acostumadas 

a fazer associações automaticamente. Conforme sinaliza Lima (2007), “categorias e 

hierarquias de categorias são a melhor maneira de organizar o conhecimento para 

recuperação, pelo óbvio motivo de que a informação estruturada é mais fácil de ser 

recuperada do que uma informação desorganizada”. Dito isto, os problemas percebidos 

serão descritos e aprofundados no momento da análise a ser realizada. 

Em consonância com os propósitos de nossa pesquisa, é interessante citar dois 

autores que discutem questões relativas ao papel da classificação em ambientes de 

pesquisa. O primeiro deles é Davies (1989), para quem o processo de classificação pode 

ser útil durante os estágios preliminares da investigação como uma ferramenta 

heurística na descoberta, análise e teorização. Outro trabalho que merece destaque é o 

feito por Kwasnik (1999), que discorre sobre o papel da classificação especificamente 

na representação e na descoberta do conhecimento. De acordo com ela, 

 

 
Uma vez consolidados os conceitos e as relações entre eles compreendidas, 

uma classificação pode ser usada como uma representação rica do que é 

conhecido e, portanto, é útil na comunicação e na geração de um novo ciclo 

de exploração, comparação e teorização (KWASNIK, 1999, p. 2, tradução 

nossa). 

 

 

Isto posto, nossa problemática de pesquisa resume-se à seguinte questão: em que 

medida os fundamentos teórico-metodológicos da Teoria da Classificação Facetada e da 

Teoria do Conceito podem trazer subsídios para a organização de documentos 

científicos de modo a atender às demandas de gestão de pesquisa em instituições 

voltadas às atividades de PD&I? Para tanto, buscar-se-á realizar uma análise da 

estrutura classificatória vigente na organização dos projetos de pesquisa da Embrapa – 
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representada pela figura dos portfólios –, à luz das teorias mencionadas. Por fim, 

buscaremos apontar fragilidades e possibilidades de melhoria na estrutura analisada, as 

quais, se consideradas, poderão ser ajustadas de modo a gerar benefícios para a gestão 

da informação da área de PD&I da Embrapa, principalmente no que concerne às 

atividades voltadas ao planejamento e à tomada de decisão.  

Esta pesquisa justifica-se por demonstrar a relevância dos fundamentos teóricos 

das áreas de OC e classificação nos dias atuais, os quais podem ser aplicados a suportes 

e contextos variados, que vão muito além dos livros e das bibliotecas, para os quais 

foram inicialmente elaborados. Assim, resgatando a teoria e aplicando-a a um contexto 

distinto do inicialmente proposto, buscamos contribuir para os estudos na área da CI, 

que sempre buscou uma fundamentação teórica para a resolução de problemas práticos, 

conforme destacou Borko (1968, p. 3, tradução nossa): “Ela tem tanto um componente 

de ciência pura, através da pesquisa dos fundamentos, sem atentar para sua aplicação, 

quanto um componente de ciência aplicada, ao desenvolver produtos e serviços”. 

Logo, é nesta perspectiva que nossa pesquisa busca pautar-se, conciliando 

aspectos teóricos e práticos, considerando-os intrinsecamente relacionados e igualmente 

importantes para o pleno desenvolvimento da atuação do profissional da informação, tão 

necessário e, ao mesmo tempo, tão pouco valorizado na sociedade contemporânea.  

Portanto, buscamos reunir a teoria, oriunda das áreas de OC e classificação, à prática, 

representada pelo contexto da organização de projetos de pesquisa na Embrapa; e, entre 

elas, o profissional da informação, que necessariamente deve fazer a mediação entre 

ambos em seu fazer profissional. Espera-se, com este estudo, contribuir para as 

reflexões desenvolvidas na linha de pesquisa “Fluxos e Mediações Sócio-técnicas da 

Informação”, do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da 

Universidade Federal Fluminense (PPGCI/UFF), reforçando a atualidade e a 

aplicabilidade das teorias que dialogam no fértil e interdisciplinar terreno da CI. 

Inicialmente, após esta introdução, apresentamos os objetivos desta pesquisa e, 

já no Capítulo 2, os aspectos metodológicos sobre os quais ela se apoia, bem como os 

procedimentos utilizados para seu desenvolvimento. O Capítulo 3 situa o contexto 

teórico da Organização e da Representação do Conhecimento, com particular ênfase 

para os diversos propósitos e aplicações de estruturas classificadas. Neste capítulo 

dedicamos especial atenção ao uso da classificação no universo da C&T e, em seguida, 

nos direcionamos ao contexto no qual se insere a classificação em nossa pesquisa. No 



22 

 

Capítulo 4, abordamos as Teorias de Representação que servirão de base para a 

execução desta pesquisa. Assim, apresentamos um breve contexto sobre a criação de 

cada uma das teorias; no caso da Teoria da Classificação Facetada, apresentamos os 

princípios estabelecidos por Ranganathan para a elaboração de uma estrutura 

classificatória, nos quais nos basearemos para a análise da estrutura classificatória dos 

portfólios de projetos da Embrapa; no caso da Teoria do Conceito, destacamos os 

princípios estabelecidos por Dahlberg para o estabelecimento de padrões definitórios, 

que nos serão úteis para a análise do conteúdo conceitual dos portfólios, refletido nas 

suas definições. No Capítulo 5, descrevemos o campo empírico de nossa pesquisa, a 

Embrapa, e o conjunto de portfólios por ela adotado. Ainda neste capítulo, fazemos uma 

breve descrição da busca de projetos no site da Embrapa, uma vez que consideramos 

que a forma de uso e aplicação da estrutura classificatória influem na própria análise 

que pretendemos fazer, especialmente quando falamos do ambiente da Web. No 

Capítulo 6 apresentamos a análise realizada, mostrando o passo a passo de cada uma das 

etapas. No capítulo 7, estabelecemos as diretrizes para o aperfeiçoamento da estrutura 

classificatória dos portfólios de projetos, concluindo o objetivo geral de nossa pesquisa. 

Por fim, o Capítulo 8 consiste na conclusão deste estudo.  

 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Propor diretrizes para o aprimoramento da estrutura classificatória dos portfólios 

de projetos de pesquisa da Embrapa, com vistas a contribuir para o fortalecimento e 

para a eficácia destes enquanto instrumentos de planejamento e gestão das atividades de 

PD&I da Instituição. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

• Identificar na literatura relacionada à Teoria da Classificação Facetada os 

princípios para a organização de estruturas classificadas para a organização de 

documentos; 
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• Identificar na literatura sobre Teoria do Conceito questões relativas às 

definições conceituais;  

 

• Caracterizar as classificações utilizadas no universo da C&T e os seus 

produtos; em nosso caso específico, a classificação utilizada por meio de um 

instrumento gerencial – o portfólio – para atender às demandas do 

Gerenciamento de Projetos; 

 

• Caracterizar a estrutura classificatória determinada pela Embrapa para a 

organização e recuperação dos seus projetos de pesquisa; 

 

• Analisar o nível de aderência dos princípios da Teoria da Classificação 

Facetada e da Teoria do Conceito à estrutura classificatória dos portfólios de 

projetos da Embrapa; 

 

• Identificar princípios a serem aplicados para a reestruturação dos portfólios de 

modo a atender tanto aos princípios lógicos para a organização de estruturas 

classificadas, quanto às demandas institucionais e políticas da instituição. 
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2 METODOLOGIA 

 

 Nesta seção serão descritos os aspectos metodológicos que caracterizam e 

norteiam nosso estudo, a saber, aqueles relacionados à finalidade/natureza da pesquisa, 

ao tipo de abordagem que utiliza e aos seus objetivos; em seguida, apresentaremos os 

procedimentos metodológicos necessários para o alcance dos objetivos estabelecidos. 

 

2.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

Inicialmente, consideramos importante sinalizar o conceito de pesquisa como o 

processo formal e sistemático de desenvolvimento do método científico, cujo objetivo 

fundamental é descobrir respostas para problemas mediante o emprego de 

procedimentos científicos (GIL, 1989, p. 43). Já o método científico consiste no 

 

 
[...] conjunto de técnicas e instrumentos utilizados para o desenvolvimento de 

um determinado estudo; visa subsidiar e apoiar o pesquisador nas atividades 

inerentes à realização da pesquisa, delineando de maneira clara e objetiva 

todas as suas etapas e sistematizando a forma do pesquisador compreender e 

descrever o objeto de investigação (VALENTIM, 2005, p. 17). 

 

 

Para Minayo (2011, p. 14), a metodologia vai muito além das técnicas: “[...] é o 

caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade”, incluindo, 

simultaneamente, a teoria da abordagem (o método), os instrumentos de 

operacionalização do conhecimento (as técnicas) e a criatividade do pesquisador (sua 

experiência, capacidade pessoal e sensibilidade). 

Isto posto, buscamos definir esta pesquisa com base em sua finalidade/natureza, 

no tipo de abordagem que utiliza e nos seus objetivos. Quanto à sua natureza, há a 

distinção entre pesquisa pura e aplicada. Com relação ao tipo de abordagem, nos 

remetemos à tradicional divisão entre as abordagens qualitativa e quantitativa. No que 

concerne aos objetivos, nos baseamos na classificação proposta por Gil (1989), que 

aponta três tipos de pesquisa: exploratória, descritiva e explicativa. 

As finalidades de uma pesquisa social decorrem de razões de ordem intelectual 

ou prática. Em nosso caso, lidamos com ambas as dimensões, o que significa que nossa 

pesquisa possui tanto um componente de pesquisa pura, evidenciado inicialmente pelo 

forte destaque dado ao plano teórico, quanto de pesquisa aplicada, na medida em que 
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considera um contexto da realidade como campo empírico sob o qual os apontamentos 

do plano teórico podem ser aplicados, desdobrando-se na ação prática de auxiliar na 

melhoria de um produto classificatório. 

No que tange à abordagem utilizada, esta pesquisa assume um caráter 

essencialmente qualitativo, na medida em que nosso foco de estudo privilegia o estudo 

das representações num contexto específico, o que requer interpretação, e não uma 

análise de dados brutos que apontem para resultados puramente objetivos. Com relação 

à técnica de coleta de dados, no caso, para coletar informações sobre nosso campo 

empírico, recorremos à entrevista semiestruturada. Desse modo, em contato com um 

representante da Embrapa, adotamos um conjunto pré-estabelecido de questões para a 

entrevista, dando-lhe a liberdade de discorrer sobre o tema – e sobre outros afins, 

julgados pertinentes –, o que caracteriza este tipo de entrevista como muito semelhante 

a uma conversa informal.  

Com relação aos objetivos, podemos considerar que nossa pesquisa contém 

aspectos de uma pesquisa exploratória e de uma pesquisa descritiva. Tal possibilidade é 

sinalizada por Hernández Sampieri, Collado e Lucio (2013), ao reforçarem que uma 

mesma pesquisa pode conter alcances distintos, podendo variar segundo as diferentes 

fases da pesquisa. Ela é exploratória porque, dando continuidade a outros estudos, busca 

aprofundar e expandir o potencial teórico da Teoria da Classificação Facetada e da 

Teoria do Conceito para outros contextos, como o da organização da informação e do 

conhecimento no universo da C&T. Ao mesmo tempo, ela é descritiva por privilegiar a 

descrição da forma de organização dos projetos de pesquisa da Embrapa, com vistas a 

detalhar os diversos aspectos observados na análise. 

 Após a caracterização da pesquisa, passamos à descrição dos procedimentos 

metodológicos adotados para o alcance dos objetivos específicos elencados 

anteriormente. Neste sentido, atribuímos para cada objetivo os procedimentos 

metodológicos adotados.  

 

2.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para o alcance do primeiro objetivo específico – “Identificar na literatura 

relacionada à Teoria da Classificação Facetada os princípios para a organização de 
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estruturas classificadas para a organização de documentos” –, foram executados os 

procedimentos metodológicos abaixo descritos: 

 

• Análise das fontes bibliográficas do autor fundacional – Shiyali Ramamrita 

Ranganathan, a saber: As cinco leis da Biblioteconomia (2009) – tradução de 

Five Laws of Library Science, de 1931 –, Colon Classification (1963), 

Prolegomena to library classification (1967) e Philosophy of Library 

Classification (1973). Tal análise objetivou o entendimento da referida teoria, a 

qual é direta ou indiretamente abordada nestas obras, com particular ênfase nos 

aspectos relativos ao Plano das Ideias; 

 

• Levantamento bibliográfico para identificação de trabalhos de comentadores da 

Teoria da Classificação Facetada, com vistas a complementar as leituras dos 

trabalhos do autor fundacional, nas seguintes bases de dados: Portal de 

Periódicos da Capes, Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), Base 

de Dados em Ciência da Informação (BRAPCI), Library & Information 

Science Abstracts (LISA); e no periódico Knowledge Organization. Tal 

levantamento privilegiou os trabalhos que tratam das possibilidades de aplicação 

da referida teoria em diferentes contextos e também aqueles que abordam mais 

detalhadamente as questões relativas ao Plano das Ideias, totalizando cerca de 

quarenta trabalhos, englobando artigos, dissertações, teses e livros, nos idiomas 

português e inglês. Dentre estes, destacamos a obra “Theory of Classification” 

(1988), de autoria de Krishan Kumar, que apresenta de forma mais didática a 

teoria de Ranganathan descrita no Prolegomena, tendo sido fundamental para a 

compreensão desta teoria; 

 

• Seleção, a partir das leituras realizadas, dos princípios relacionados ao Plano 

das Ideias, que orientam a organização dos conceitos numa estrutura 

classificatória, e que, para os nossos propósitos, podem servir de base para a 

análise realizada. 
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 Para atingir o segundo objetivo específico – “Identificar na literatura sobre 

Teoria do Conceito questões relativas às definições conceituais” –, foram executados os 

procedimentos metodológicos abaixo descritos: 

 

• Análise das fontes bibliográficas da autora fundacional – Ingetraut Dahlberg –, 

dentre as quais destacamos o livro Ontical Structures and Universal 

Classification (1978b), os artigos traduzidos Teoria do Conceito (1978a) e 

Fundamentos teórico-conceituais da classificação (1978c); e os artigos originais 

A Referent-oriented, Analytical Concept Theory of Interconcept (1978), 

Conceptual definitions for Interconcept (1981) e Terminological definitions: 

characteristics and demands (1983). Esta análise teve por objetivo o 

entendimento da referida teoria, com particular ênfase para os aspectos relativos 

às definições conceituais; 

 

• Levantamento bibliográfico de trabalhos de comentadores da Teoria do 

Conceito, com vistas a complementar as leituras dos trabalhos da autora 

fundacional, nas seguintes bases de dados: Portal de Periódicos da Capes, 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), Base de Dados em Ciência 

da Informação (BRAPCI), Library & Information Science Abstracts (LISA); e 

no periódico Knowledge Organization, totalizando cerca de trinta trabalhos, 

englobando artigos, dissertações, teses e livros, nos idiomas português e inglês; 

 

• Descrição das características, tipos e finalidades das definições conceituais, 

bem como dos princípios para sua análise e elaboração, evidenciando sua 

importância para os propósitos de nossa pesquisa. 

 

Para atingir o terceiro objetivo específico, “Caracterizar as classificações 

utilizadas no universo da C&T e os seus produtos; em nosso caso específico, a 

classificação utilizada por meio de um instrumento gerencial – o portfólio – para 

atender às demandas do Gerenciamento de Projetos”, foram executados os 

procedimentos metodológicos abaixo descritos: 
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• Levantamento bibliográfico sobre classificação no âmbito da C&T nas 

seguintes bases de dados: Portal de Periódicos da Capes, Biblioteca Digital de 

Teses e Dissertações (BDTD), Base de Dados em Ciência da Informação 

(BRAPCI), Library & Information Science Abstracts (LISA); e no periódico 

Knowledge Organization. Também foram consultados alguns documentos 

importantes, como o Manual Frascati2, da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), e relatórios de projetos de pesquisa que 

tratam da temática em questão. 

 

Para o alcance do objetivo específico “Caracterizar a estrutura classificatória 

determinada pela Embrapa para a organização e recuperação dos seus projetos de 

pesquisa”, foram executados os seguintes procedimentos metodológicos: 

 

• Levantamento de documentos institucionais da Embrapa, entre os meses de 

agosto e dezembro de 2018, no intuito de se conhecer as características da 

referida instituição, sua missão, objetivos institucionais, seu escopo de atuação, 

suas metas, bem como as estratégias para organização, planejamento e gestão 

utilizadas no âmbito da área de Pesquisa & Desenvolvimento, fornecendo, 

assim, subsídios para a análise do contexto no qual se inserem os portfólios de 

projetos. Foram consultados os seguintes documentos3: VI Plano diretor da 

Embrapa; 2014-2034: o futuro do desenvolvimento tecnológico da agricultura 

brasileira; Visão 2030: o futuro da agricultura brasileira; Panorama da gestão de 

dados e da informação na Embrapa: questões emergentes e prioritárias; 

Reorganização dos portfólios de projetos de pesquisa, desenvolvimento & 

inovação (PD&I) da Embrapa (Nota técnica). 

 

 

 
2 Documento elaborado pela OCDE, cuja primeira versão foi lançada em 1963, que apresenta uma 

metodologia para o tratamento de dados e estatísticas referentes à área de P&D, atuando como um padrão 

internacionalmente reconhecido e utilizado no âmbito da C&T. 
3 Tais documentos, de modo geral, buscam analisar como as diversas transformações – econômicas, 

culturais, sociais, tecnológicas, ambientais, etc. – que vêm ocorrendo em diferentes setores impactam a 

agropecuária brasileira, através do mapeamento dos principais sinais e tendências identificados. Por 

conseguinte, isso implica na elaboração de um planejamento estratégico por parte da Embrapa no que 

concerne à ciência, tecnologia e inovação (CT&I), contribuindo assim para o delineamento estratégico da 

programação de PD&I a longo prazo, cujas questões relacionadas são apresentadas em tais documentos. 
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• Análise e consulta ao site da instituição, também para se obter as informações 

acima mencionadas; 

 

• Entrevista semiestruturada realizada em outubro de 2018 com um pesquisador 

da Embrapa Informática Agropecuária, responsável da instituição pela 

intermediação com nosso projeto, cujos estudos englobam as seguintes 

temáticas: Terminologia Agropecuária, Mapeamento, Organização e 

Representação do Conhecimento e da Informação, Arquitetura da Informação, 

Sistemas de Informação e Internet. O objetivo da entrevista foi sanar algumas 

dúvidas sobre os portfólios de projetos, o que ocorreu justamente no período em 

que estava em análise uma proposta de reformulação destes. No Apêndice A 

deste documento consta o conjunto de questões no qual se baseou a referida 

entrevista. Outras interações com o mesmo pesquisador ocorreram ao longo da 

pesquisa de uma maneira mais informal, sendo, igualmente, fundamentais para o 

desenvolvimento desta. 

 

Para o objetivo específico “Analisar o nível de aderência dos princípios da 

Teoria da Classificação Facetada e da Teoria do Conceito à estrutura classificatória dos 

portfólios da Embrapa”, foram executados os seguintes procedimentos metodológicos: 

 

• Verificação do nível de consistência lógica na proposição das 

classes/portfólios, à luz da Teoria da Classificação Facetada, a partir das 

categorias fundamentais, buscando identificar a existência de um princípio 

norteador para a elaboração das classes e de classes que se sobrepõem; 

 

• Análise das definições de cada portfólio com base nos princípios da Teoria do 

Conceito e nas regras relativas à forma e ao conteúdo propostas por Dahlberg; 

 

• Identificação, à luz das bases teóricas da Teoria da Classificação Facetada e da 

Teoria do Conceito, de possíveis fragilidades e inconsistências na estrutura 

analisada. 
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Por fim, o objetivo específico “Identificar princípios a serem aplicados para a 

reestruturação dos portfólios de modo a atender tanto aos princípios lógicos para a 

organização de estruturas classificadas, quanto às demandas institucionais e políticas da 

instituição” consiste, basicamente, na proposição de diretrizes para o aprimoramento da 

estrutura analisada com base nas teorias apresentadas, o que nos leva ao alcance do 

objetivo geral estabelecido nesta pesquisa – “Propor diretrizes para o aprimoramento da 

estrutura classificada dos portfólios de projetos de pesquisa da Embrapa, com vistas a 

contribuir para o fortalecimento e para a eficácia destes enquanto instrumentos de 

planejamento e gestão das atividades de PD&I da Instituição”. A seguir, listamos os 

procedimentos metodológicos necessários para o alcance de tais objetivos. 

 

• Propor um padrão para a definição de cada classe/portfólio, a fim de tornar 

mais claro e preciso o entendimento do seu conteúdo, com base na Teoria do 

Conceito; 

 

• Propor a reorganização da estrutura das classes/portfólios com vistas a 

solucionar os problemas percebidos durante a análise, obedecendo aos princípios 

da Teoria da Classificação Facetada. 

 

Em síntese, a partir da execução dos procedimentos metodológicos estabelecidos 

a análise da estrutura classificatória vigente dos portfólios de projetos da Embrapa 

poderá ser empreendida, bem como a proposição de diretrizes para o aprimoramento da 

estrutura, considerando-se as características e necessidades da comunidade Embrapa, 

haja vista julgarmos ser indissociável a relação entre teoria e prática no universo da 

classificação.   
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3 ORGANIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO: AS 

DIVERSAS APLICAÇÕES DE ESTRUTURAS CLASSIFICADAS 

 

Ao longo dos séculos, dentre as mais diferentes culturas, uma pluralidade de 

conhecimentos vem sendo produzida. São conhecimentos que permeiam habilidades, 

rituais, culinária, ciência, religião, etc., formando uma lista, pode-se dizer, infinita. Em 

diferentes épocas, uns são considerados sigilosos, propriedade de uma seleta minoria 

privilegiada; enquanto outros, ou inclusive os mesmos, noutro momento, são alvo da 

iniciativa do acesso aberto, devendo estar ao alcance de toda sociedade. São 

conhecimentos transmitidos pela oralidade ou pela escrita. Diferenças à parte, o que une 

os mais diversos tipos de conhecimento é a necessidade de organizá-los para que se 

tornem acessíveis. Para tanto, recorremos à Organização do Conhecimento (OC). 

A OC enquanto domínio de conhecimento é relativamente recente, tendo sido 

institucionalizada em 1989, quando da fundação da International Society for Knowledge 

Organization (ISKO), entidade de maior representatividade da área até os dias atuais. 

De acordo com Hjørland (2016), a OC é um campo de pesquisa, ensino e prática, cujo 

foco de atuação consiste em: 

 
 
[...] descrever, representar, arquivar e organizar documentos e representações 

de documentos, bem como assuntos e conceitos, tanto por seres humanos 

quanto por programas de computador. [...] Para esses fins, regras e padrões 

são desenvolvidos, incluindo sistemas de classificação, listas de cabeçalhos 

de assuntos, tesauros e outras formas de metadados. A organização do 

conhecimento em sistemas de classificação e sistemas conceituais é um 

assunto central em OC (HJØRLAND, 2016, p. 475, tradução nossa).  

 

 

Em relação à definição acima, Gnoli (2016) destaca sua pertinência, embora 

chame atenção para o fato de que a OC é também abordada a partir de um sentido mais 

amplo, relacionado ao modo como o conhecimento é organizado na sociedade; por 

exemplo, nas disciplinas acadêmicas e na divisão social do trabalho, e em teorias 

acadêmicas, como as taxonomias biológicas. Desse modo, este autor defende a atuação 

da OC para além das aplicações clássicas em bibliotecas, arquivos e museus, o que, para 

ele, já ocorre: nas subdivisões do conhecimento em páginas amarelas, em livros 

escolares, em universidades, etc. É, pois, seguindo ambas as perspectivas, que 

direcionamos nossa investigação, aliando os dois sentidos – amplo e restrito – da OC, 
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de modo a expor sua aplicabilidade e efetividade para além das tradicionalmente 

conhecidas unidades de informação. 

Para Dahlberg (1993, p. 211), uma das pioneiras nos estudos sobre OC, 

responsável ainda por fundar a ISKO e o periódico International Classification – mais 

tarde, Knowledge Organization –, a OC é a ciência que estrutura e organiza 

sistematicamente unidades de conhecimento (conceitos) segundo seus elementos de 

conhecimento (características) em sistemas de conceitos (por exemplo, sistemas de 

classificação). Por lidar com conceitos, a OC lida com um alto nível de abstração, na 

medida em que é preciso identificar a essência dos objetos informacionais: aquilo que 

irá defini-los e relacioná-los. Tal processo envolve questões relacionadas às Teorias de 

Representação, das quais falaremos mais adiante, e aos domínios a serem representados, 

conforme sinalizam Campos e Campos (2012, p. 2), tendo como principal objetivo a 

construção de modelos de mundo que se constituem em abstrações da realidade. 

Figurando como um dos principais produtos da OC, a representação do 

conhecimento consiste numa estrutura conceitual que representa modelos de mundo, os 

quais, de acordo com Le Moigne (1977), permitem descrever e fornecer explicações 

sobre os fenômenos que observamos (BRÄSCHER; CAFÉ, 2008). Tais representações 

são chamadas na literatura de Knowledge Organization Systems (KOS), traduzido para 

o português como Sistemas de Organização do Conhecimento (SOC), os quais se 

destinam a finalidades específicas, como a organização dos livros numa biblioteca.  

Conforme sinalizam Davis et al. (19924 apud CAMPOS, 2001, p. 49), uma 

representação de conhecimento é um mecanismo usado para se raciocinar sobre o 

mundo ao invés de agir diretamente sobre ele. Assim, considerando-se a complexidade 

do mundo real, a OC busca apreender os conceitos relevantes num determinado 

contexto, suas características e relações, construindo instrumentos – os SOC – capazes 

de refletir esse contexto e tornar possível sua manipulação para fins específicos, os 

quais estão, muito frequentemente, atrelados à recuperação de documentos/informações. 

No âmbito da CI, Hodge (2000, p. 3) reforça que os SOC, por serem mecanismos para 

organizar informações, estão no coração de todas as bibliotecas, museus e arquivos. A 

autora fornece alguns exemplos: dentre os mais tradicionais, aponta os esquemas de 

 
4 DAVIS, H. et al. Towards an Integrated Information Environment with Open Hypermedia Systems. In: 

 THE ACM CONFERENCE ON HYPERTEXT, 1992, Milan. Proceedings… Milan, Italy, 1992, p. 181-

190. 
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classificação e os cabeçalhos de assunto; enquanto que no âmbito dos menos 

tradicionais, cita as redes semânticas e as ontologias.  

Em nossa pesquisa, embora a ênfase recaia sobre as temáticas abrangidas pela 

OC, não podemos deixar de lado a finalidade precípua de tal estudo: a busca por 

melhorias numa estrutura classificada para a organização de projetos de pesquisa que 

atenda às demandas de gestão da informação em PD&I da Embrapa. Neste sentido, faz-

se necessária uma breve explanação acerca da área de conhecimento que contempla os 

aspectos relativos a essas demandas: a Organização da Informação (OI), que é, muitas 

vezes, concebida equivocadamente como OC, sendo o uso indiscriminado de ambas 

como sinônimo bastante frequente, inclusive no próprio domínio da CI.  

Em texto que aborda justamente essa confusão terminológica e conceitual, 

Bräscher e Café (2008) buscam conceituar e delimitar as fronteiras de cada uma das 

áreas. Para elas, a OI pode ser definida como um processo que envolve a descrição 

física e de conteúdo dos objetos informacionais, tendo como produto desse processo 

descritivo a representação da informação, entendida como um conjunto de elementos 

descritivos que representam os atributos de um objeto informacional específico 

(BRÄSCHER; CAFÉ, 2008). Já Aranalde (2009, p. 2), que fala em gestão de 

informações, aponta que esta se caracteriza, entre outras atividades, pela reflexão sobre 

formas de ordenar o conhecimento; e que, neste sentido, se depara com os problemas de 

classificação e organização do saber registrado em diversos suportes.  

Em síntese, podemos dizer que o foco da OI se direciona às ocorrências 

individuais de objetos informacionais, visando arranjá-los sistematicamente (em 

coleções de bibliotecas, museus, arquivos etc., tanto analógica quanto digitalmente). Por 

outro lado, como já vimos, a OC visa à construção de modelos de mundo que se 

constituem em abstrações da realidade, sendo muitas vezes utilizados como mapas 

mentais que orientam o entendimento de determinado domínio. Esses dois processos, 

embora distintos, são intrinsecamente dependentes no contexto da recuperação de 

informações/documentos, uma vez que tanto a abstração quanto a individualização são 

necessárias para que as informações e os conhecimentos disponíveis possam ser 

organizados, disseminados e utilizados. A OC, portanto, busca construir representações 

capazes de tornar manipuláveis as unidades de conhecimento em um dado contexto. 
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A organização do conhecimento produz representações sistematizadas de 

conhecimento, que podem ser utilizadas na organização da informação, para 

padronizar as representações dos conteúdos dos recursos informacionais, 

visando facilitar a recuperação e o uso dos mesmos (PONTES; LIMA, 2012, 

p. 22). 

 

 

 No âmbito da OC, como podemos notar, a construção de modelos conceituais 

reflete os conceitos e suas relações através de estruturas classificadas, que 

desempenham um papel central em nosso estudo, e, portanto, são abordadas de forma 

mais detalhada em seguida. 

O termo classificação possui duas acepções: de um lado, representa um 

processo; de outro, um produto. A primeira delas se refere a um processo mental, 

característico do ser humano, que consiste em reunir elementos comuns e distinguir 

elementos distintos.  Este tipo de classificação é considerada por diversos autores 

(BERGER; LUCKMANN, 1985; LANGRIDGE, 2006; LEVI-STRAUSS, 1989) como 

uma atividade inerente aos seres humanos, sendo compreendida, portanto, como um 

fenômeno social, uma vez que a todo o momento empregamos as mais diversas formas 

de classificação em nosso dia a dia, mesmo que de forma inconsciente. Já a segunda 

concepção refere-se a um produto deste processo, ou seja, o resultado do processo 

mental de classificação. Contudo, embora este produto reflita aspectos da realidade, ele 

é construído intencionalmente, tendo em vista um propósito específico, num dado 

contexto, apoiando-se em diretrizes teóricas e metodológicas para sua construção. Os 

sistemas de classificação para bibliotecas são exemplos da classificação entendida como 

um produto, assim como as taxonomias e outras estruturas classificatórias. 

 Percebemos que ambas as acepções estão bastante relacionadas, notadamente o 

segundo tipo em relação ao primeiro, uma vez que a classificação enquanto processo 

mental é intrínseca ao ser humano, que não pode dela desvencilhar-se. Nesta pesquisa, 

como a base teórica utilizada provém do campo da CI e da Biblioteconomia, será 

destacado o contexto em que são criadas e utilizadas as classificações enquanto produto, 

embora inevitavelmente façamos referência à classificação enquanto processo, posto 

que abordamos questões relativas ao processo de construção de estruturas classificadas, 

tarefa que cabe ao classificacionista, como veremos mais adiante.  

 Além destas acepções, é interessante destacar, ainda, outros termos e sentidos 

relacionados à classificação, em língua inglesa e francesa. Pinheiro (2015) expõe a 
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distinção existente entre os vocábulos ingleses “classification” e “classement”, sendo o 

primeiro relativo à concepção teórica de uma classificação (criar classes), e o segundo, à 

inserção de um documento em uma classe. A mesma autora recorre à obra “La 

documentation au service de l’action”, de Guinchat e Aubret5 (1977), onde consta um 

léxico com as definições de classement, classer e classification: 

 

 
A primeira seria “a operação que consiste em grupar os documentos em 

classes adequadas”; classer corresponderia à ação “encarregada pelo trabalho 

material de inserir em classes (classement)” e, o último, classificação 

(classification), refere-se à “operação intelectual destinada a estabelecer 

classes em um plano lógico, hierarquizado ou não”. Os autores admitem que 

classificação é também resultado dessa operação, o que pode confundir as 

diferenciações, sobretudo em língua portuguesa, na qual não constam. 

(PINHEIRO, 2015, p. 66, grifo do autor). 

 

 

 De acordo com o TERMIUM Plus (CLASSIFIER..., 2015), o banco de dados 

terminológicos e linguísticos do governo do Canadá, to classify (inglês), pode ser, em 

francês, classifier ou classer: é classifier quando significa agrupar ou segregar em 

classes que têm um relacionamento sistemático com uma das propriedades ou 

características comuns; e é classer quando significa colocar em uma classe, 

classificação ou categoria. 

 As diferentes concepções e respectivos correspondentes linguísticos, em 

diferentes idiomas, também suscitam a percepção de que, na língua portuguesa, só 

temos o termo classificação e o verbo classificar, os quais podem abranger diferentes 

significados, como já sinalizado. Neste sentido, a professora Hagar Espanha Gomes6 

menciona a proposta feita pelo professor, diplomata e filólogo Antonio Houaiss, 

seguindo as distinções existentes na língua francesa, de distinguir o verbo classificar 

daquele que seria denominado classear. Este significaria colocar nas classes, enquanto 

aquele corresponderia à ação de criar classes. Para a professora Hagar, esta distinção se 

faz importante, uma vez que ajuda a refinar o pensamento.  

Não obstante a variedade de termos e sentidos relativos à classificação, nos 

interessa, nesta pesquisa, enfatizar a multiplicidade de possibilidades para as quais 

podem ser utilizadas as estruturas classificatórias nos processos de OC e OI. Segundo 

 
5 GUINCHAT, Claire; AUBRET, Pierre. La documentation au service de l’action. Paris: Presses d’Ile 

de France, 1977. 125 p. 
6 Comentário feito durante o exame de qualificação desta dissertação, realizado em julho de 2019. 
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Gomes (2009), uma representação ordenada do conhecimento só é possível através do 

emprego de uma classificação. Contudo, apesar da aparente simplicidade do termo 

“classificar”, na prática, esta atividade traz à superfície uma série de detalhes que abrem 

as portas para estudos das mais diversas áreas, contemplando seus aspectos sociais, 

cognitivos, pragmáticos, etc., o que se justifica pela já mencionada característica natural 

e intrínseca da classificação enquanto processo mental inerente aos seres humanos. 

Vejamos o trecho que segue, de Jorge Luís Borges: 

 

 
Os animais dividem-se em a) pertencentes ao imperador, b) embalsamados, 

c) amestrados, d) leões, e) sereias, f) fabulosos, g) cães soltos, h) incluídos 

nesta lista, i) que se agitam como loucos, j) inumeráveis, k) desenhados com 

um pincel finíssimo de pêlo de camelo, l) etc, m) que acabam de partir o 

jarrão, n) que de longe parecem moscas (BORGES, 2007).  

 

 

Nota-se que se trata de uma classificação um tanto peculiar. Poderíamos 

considerá-la errada? Absolutamente, não, posto que toda classificação surge com vistas 

a um propósito em particular, num espaço e tempo específicos. Desse modo, se tal 

classificação atende às necessidades demandadas numa época, em determinado lugar, 

por determinado indivíduo ou grupo, pode ser considerada ideal. Apesar disso, não 

podemos negar a estranheza instantânea gerada pelo trecho citado, possivelmente 

considerado incoerente e incorreto, num primeiro momento. Isto se explica pelo fato de 

que ele não representa a nossa forma de enxergar o mundo; logo, parece ser incorreto. 

Todavia, trata-se apenas de um exemplo “exagerado” para enfatizar a multiplicidade de 

possibilidades de se olhar e classificar um objeto – concreto ou abstrato –, bem como 

explicitar o fato de que os sistemas de classificação, de modo geral, são arbitrários 

quando vistos de fora, pois estão carregados de valores culturais. Logo, podemos 

perceber que o universo da classificação abriga um infinito de possibilidades, dentre as 

quais são escolhidas aquelas que melhor se enquadram aos objetivos pretendidos num 

dado contexto. Falaremos mais adiante, por exemplo, na escolha das categorias 

fundamentais por Ranganathan, o qual considerou o número de cinco suficiente para 

seus propósitos, mas deixou claro que esse número poderia ser alterado, tendo em vista 

os diferentes propósitos possíveis para os quais tais categorias poderiam ser úteis. 

Vickery (1980, p. 23) compreende o ato de classificar, na acepção mais simples 

do termo, como responsável por reunir coisas ou ideias que sejam semelhantes entre si, 
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e separar as que apresentam diferenças. Langridge (2006, p. 11), por sua vez, ressalta 

que a classificação transforma impressões sensoriais isoladas e incoerentes em objetos 

reconhecíveis e padrões recorríveis. Para as áreas de Biblioteconomia e CI, a 

classificação é entendida como um fazer especializado, consistindo em atividade central 

das mesmas (DIAS, 20007 apud ÁVILA ARAÚJO, 2006b, p. 118). Alguns autores, 

como Dahlberg, a consideram como uma disciplina independente. 

De acordo com Shera e Egan (1969, p. 51), o verbo “classificar” possui dois 

sentidos, sendo eles: 

 

 
1) Estabelecer ou conceber uma classe ou classes de uma pluralidade de 

coisas. Significa que as semelhanças das coisas formam o núcleo da classe e, 

desde então, outras coisas com as mesmas semelhanças serão referidas ou 

designadas para aquela classe.  

 

2) Ordenar as classes ou relacioná-las dentro de um sistema de acordo com 

um princípio ou conceito, objetivo ou interesse. Significa não só que as 

coisas sejam classificadas e que as classes sejam formadas, mas ainda que as 

próprias classes sejam ordenadas e sistematizadas (SHERA; EGAN, 1969, p. 

51).  

 

 

Para o propósito desta pesquisa, convém utilizar a segunda concepção, 

porquanto não são apenas as semelhanças das coisas que irão nortear a análise que 

pretendemos realizar; embora elas sejam consideradas, são os objetivos e interesses da 

instituição que irão nortear este processo e o nosso olhar sobre o domínio em questão, o 

que justifica nossa escolha por este viés específico da definição de Shera e Egan. 

Diemer8 (1974, p. 145 apud POMBO, 1998) identifica quatro grandes 

orientações das classificações, a saber: uma orientação ontológica (classificação dos 

seres), uma orientação gnosiológica (classificação das ciências), uma orientação 

biblioteconômica (classificação dos livros), e uma orientação informacional 

(classificação das informações), sendo a última considerada mais apropriada ao estudo 

dos portfólios de projetos da Embrapa, dada sua natureza e importância para as 

atividades de organização da informação na empresa.  

 
7 DIAS, E. J. W. Biblioteconomia e ciência da informação: natureza e relações. Perspectivas em Ciência 

da Informação, Belo Horizonte, v. 5, n. especial, p. 11-15, jan./jun. 2000. 
8 DIEMER, A. L'Ordre (Classification) Universel des Savoirs comme Probléme de Philosophie et 

d'Organisation. In: WOJCIECHOWSKI, J. A. Conceptual basis of the Classification of Knowledge, 

Pullach/Munchen: Verlag Dokumentation, 1974, p. 144-160. 
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Ao longo dos séculos, inúmeras iniciativas de classificação do conhecimento 

foram empreendidas, as quais expunham as diferentes formas de concepção do mundo 

existentes à época, refletidas nos diversos sistemas de classificação construídos. 

Segundo Piedade (1983), existem diferentes tipos de sistemas de classificação: 

 

 
▪ Segundo o tipo de característica ou qualidade escolhida para base da 

classificação, as classificações podem ser: naturais, quando derivadas da 

aplicação de característica natural, ou inseparável do objeto, e artificiais, 

quando originárias de aplicação de características artificiais ou mutáveis.  

▪ Segundo o modo como foi compilado, podem ser dedutivos ou 

indutivos, subdividindo um todo nas partes ou reunindo os fenômenos 

em classes maiores até atingir a totalidade.  

▪ Segundo a finalidade a que se destinam podem ser: sistemas de 

classificação filosóficos ou sistemas de classificação bibliográficos.  

▪ Segundo o campo de conhecimento que abrangem, os conceitos 

incluídos, as classificações podem ser divididas em classificações gerais 

ou enciclopédicas e classificações especializadas (PIEDADE, 1983, p. 

60, grifo nosso). 

 

 

Além da variedade de possibilidades e tipos existentes no universo da 

classificação, há que se considerar a própria natureza dinâmica da produção de 

conhecimento pelas sociedades. Conforme salienta Durkheim (apud BURKE, 2003, p. 

78), “as categorias do nosso pensamento se fazem, desfazem e refazem 

incessantemente: mudam de acordo com o lugar e com o tempo”; cabe, assim, aos 

sistemas de classificação, acompanhar essa evolução contínua e imprevisível. Nesta 

perspectiva, Burke (2003, p. 88) recorre à Foucault ao destacar que tais sistemas 

possibilitam o estudo da “arqueologia do conhecimento”, no sentido de que, através 

deles, é possível analisar o próprio avanço do conhecimento, posto que podem ser 

percebidas tendências e perspectivas de evolução ao longo do tempo. Dessa forma, a 

classificação constitui uma importante ferramenta para traçar quadros de referência 

históricos e sociais da própria evolução do conhecimento, retratando visões de mundo 

predominantes em determinados contextos socioculturais. 

Na presente pesquisa, trataremos da classificação enquanto uma atividade 

voltada à estruturação de conceitos em determinado domínio de conhecimento para uma 

finalidade específica, voltada à recuperação de informações/documentos. Esta é uma das 

inúmeras possibilidades de uso de estruturas classificadas. Buscamos, assim, considerar 

a classificação a partir de um amplo espectro, que concilia objetivos práticos e teóricos 

tendo em vista as questões intervenientes do contexto analisado. 
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A seguir, consideramos pertinente descrever sucintamente as classificações para 

bibliotecas, uma vez que a fundamentação teórica proposta por Ranganathan surge para 

atender a este tipo de classificação. Neste momento, cumpre esclarecer que, embora 

comumente se use o termo classificação bibliográfica como aquela que se refere a uma 

classificação para bibliotecas, Ranganathan faz uma distinção entre as duas: a primeira 

engloba as classificações criadas para a organização de grandes bibliografias; enquanto 

a segunda relaciona-se ao arranjo dos livros nas estantes de uma biblioteca 

(RANGANATHAN, 1967, p. 332). Na mesma perspectiva, Gomes (2017) fala em 

esquemas de classificação bibliográficos e bibliotecários, sendo o primeiro relativo às 

bibliografias, e o segundo, ao arranjo dos livros nas bibliotecas. Em nossa pesquisa, 

adotamos esta distinção, nos permitindo utilizar as terminologias empregadas pelos 

autores sinalizados – classificação para bibliotecas, classificação bibliotecária. 

Uma vez abordada a classificação para bibliotecas, passamos a abordar a 

classificação de que trata nossa pesquisa, a saber, aquela voltada à gestão da pesquisa no 

universo da C&T. Neste sentido, nossa abordagem incide sobre o objeto a ser analisado 

– os portfólios –, o que nos leva a apresentar um pouco do seu contexto de origem, isto 

é, sobre a área na qual ele é criado e utilizado – o Gerenciamento de Projetos. Cabe 

destacar que, embora estes aspectos não constituam um tipo de classificação 

tradicionalmente reconhecido, julgamos adequada sua descrição nesta seção porque, 

nesta pesquisa, eles figuram como o objeto classificado. Assim, após discorrermos 

sobre a classificação para a gestão no universo da C&T, explicitamos o contexto de 

nossa pesquisa, que se enquadra neste tipo de classificação. 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO PARA BIBLIOTECAS  

 

No âmbito das classificações para bibliotecas surge, primeiramente, uma base 

teórica para a construção de tabelas de classificação. Apesar de sua finalidade 

eminentemente prática de possibilitar a organização dos livros nas estantes, há uma 

inegável relação entre a classificação para bibliotecas e a própria classificação do 

conhecimento, no sentido de que esta serve de base para a construção daquela: 

 

 
[...] uma biblioteca não é um mero depósito de livros, e uma classificação 

meramente arbitrária não satisfaz nem mesmo as necessidades práticas. Uma 

classificação de livros para ser eficaz no lado prático deve corresponder às 
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relações de assuntos, e essa correspondência pode ser assegurada apenas 

quando a organização intelectual, ou conceitual, é baseada na ordem inerente 

aos campos do conhecimento, que, em volta, espelha a ordem da natureza. A 

biblioteca serve um fim prático, mas é melhor quando as ferramentas e 

instrumentos práticos concordam com a lógica intrínseca dos assuntos, que 

corresponde às realidades naturais. (DEWEY, 1929, tradução nossa). 

 

 

Esta relação intrínseca entre o conhecimento e a finalidade prática da biblioteca, 

a qual esteve presente no desenvolvimento de teorias que respaldassem o 

desenvolvimento dos sistemas de classificação, é o que torna possível a utilização dos 

princípios teóricos para ela construídos para propósitos outros que não a ordenação de 

livros nas estantes. Afinal de contas, independentemente do suporte, a classificação 

prescinde de um conhecimento existente para nomear e relacionar o objeto classificado. 

Desse modo, a necessidade prática de organizar os livros nas estantes pressupõe 

a existência de uma base teórica consistente, que seja capaz de representar o 

conhecimento que se materializa nos livros a serem classificados. Em consonância com 

esta concepção, diferentes esquemas de classificação para bibliotecas foram criados 

ancorados em aportes teóricos; são exemplos aqueles criados por James Duff Brown 

(1862-1914), Henry Evelyn Bliss (1870-1955), Shiyali Ramamrita Ranganathan (1892-

1972) – do qual falaremos mais adiante –, dentre outros. 

A Classificação de Assuntos (Subject Classification) do bibliotecário inglês 

James Duff Brown teve sua primeira versão publicada em 1906, talvez em razão das 

críticas feitas pelos ingleses à Classificação Decimal de Dewey (CDD), por uma 

aparente parcialidade em relação a assuntos americanos. A classificação de Brown se 

divide em quatro grandes grupos ou princípios fundamentais: Matéria e Força; Vida; 

Razão; e Registro, seguindo a ordem de surgimento no Universo (PIEDADE, 1983, p. 

174). O autor do sistema identificou a presença dos aspectos “material” e de 

“finalidade” em todo conhecimento. A partir disso, buscou subordinar as finalidades ao 

material, de modo que os conceitos concretos ficassem numa única localização nas 

tabelas.  

Os princípios teóricos centrais presentes no sistema de Brown são sintetizados 

por Anjos (2008, p. 191), sendo eles: a colocação da teoria antes da prática pela 

disposição das ciências; a inclusão de tópicos abrangendo todo o conhecimento na 

classe Generalidade; a teoria do lugar único (one place theory), segundo a qual somente 

um lugar deve existir na tabela para um assunto, reunindo, assim, os diversos aspectos 
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pelos quais ele pode ser estudado; a tabela de categorias e formas para a subdivisão dos 

assuntos; o índice de lugar único com uma entrada alfabética separada para as tabelas de 

categorias; a classificação de livros de assuntos compostos pela reunião das classes por 

meio do sinal de adição (+); e a sequência das classes principais, já mencionada. 

 Outro importante exemplo remete ao bibliotecário americano Henri Evelyn 

Bliss, um grande estudioso da classificação. Além de ter criado sua Classificação 

Bibliográfica (Bibliographic Classification), em 1935, Bliss se dedicou a escrever sobre 

as questões teóricas relativas ao universo da organização do conhecimento e da 

classificação. Tal foi a importância de suas contribuições que o título do seu livro The 

organization of knowledge and the system of the sciences, publicado em 1929, deu 

origem à denominação da área de Organização do Conhecimento (Knowledge 

Organization) (DAHLBERG, 2006, p. 11). Também Ranganathan (1967) registra a 

grande relevância das obras de Bliss – além da obra já mencionada, também aquela 

intitulada Organization of knowledge in libraries (1933) – na construção de sua teoria: 

 

 
A essa altura, minha mente estava tão saturada com a teoria da classificação 

que, longe de esses dois livros se mostrarem difíceis e causarem sono, em um 

único movimento eu percorri toda a extensão de 740 páginas antes da meia-

noite. Minha mente foi pressionada através dessas páginas de maneira tão 

íntima e crítica que a primeira edição do meu próprio livro emergiu como um 

molde. Tudo o que restava era preencher os detalhes e fornecer ilustrações 

(RANGANATHAN, 1967, p. 23, tradução nossa). 

 

 

 

Anjos (2008, p. 226) destaca alguns dos princípios gerais de classificação 

encontrados na Bibliographic Classification, tais como: o enfoque facetado da 

classificação; a ordem das classes principais acompanhando a gradação por 

especialidade; o consenso dos especialistas como a base da ordenação por disciplinas; e 

a brevidade da notação. Portugal (2018) lista e descreve os 14 princípios básicos a 

serem contemplados por classificações do conhecimento lógicas e científicas propostos 

por Bliss em seu livro The organization of knowledge and the system of the sciences, 

evidenciando o esforço e a preocupação dele em fornecer um embasamento teórico para 

a construção de sistemas de classificação bibliotecários. 

 

 
A proposta de Bliss foi tornar mais clara a ligação entre os estudos gerais 

com a organização mais consistente dos estudos especiais. Começa 
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classificando por especialidade os estudos fundamentais, as principais 

composições, depois sistematiza as subciências e os ramos mais importantes 

e, por último, organiza e coloca seus menores ramos e subdivisões, tão 

consistentemente quanto possível, considerando suas relações naturais, 

subordinações e coordenações com a conveniência prática. Ainda declara que 

alcançar o máximo de conveniência nos vários propósitos a serem servidos é 

um problema de extraordinária dificuldade. Também afirma que a sua maior 

preocupação é encontrar a ordem natural ou lógica e sistematizá-la, de modo 

consistente e conveniente, com a classificação das ciências, ou seja, organizar 

os assuntos nas classes (BLISS, 1929, p. 237 e 238). (PORTUGAL, 2018, p. 

180). 

 

 

 Como podemos perceber, ao longo do tempo foram desenvolvidos estudos 

teóricos que serviram de base para a construção de esquemas de classificação para 

bibliotecas. Uns se mostram mais aprimorados que outros, o que pode ser justificado, 

também, pelo próprio período de construção, uma vez que é natural a influência entre os 

sistemas e suas teorias, tanto para aquilo que se considera um ponto negativo, quanto 

para o que é visto como um aspecto positivo. Tais esforços em busca de um 

embasamento teórico foram também empreendidos por Ranganathan, cuja teoria é 

destaque em nossa pesquisa, mostrando sua relevância e versatilidade. 

Desse modo, ao tratarmos da classificação de projetos de pesquisa, podemos nos 

utilizar dos princípios teóricos criados para as classificações para bibliotecas, ainda que 

estejamos cientes dos diferentes propósitos existentes entre ambas. Assim, após situar o 

objetivo das classificações para bibliotecas, bem como sinalizar a origem do aporte 

teórico que pautará nossa pesquisa, buscaremos, a seguir, apresentar o contexto das 

classificações que serão nosso foco neste estudo, a saber, a classificação no universo da 

C&T, voltada para fins de gestão da pesquisa. 

 

3.2 CLASSIFICAÇÃO PARA A GESTÃO DO UNIVERSO DA C&T 

 

 Toda classificação atende a um propósito específico; assim, um mesmo objeto 

pode ser classificado de maneiras distintas. Classificações filosóficas e classificações 

para bibliotecas, por exemplo, têm por base o conhecimento produzido e acumulado na 

sociedade (ainda que em diferentes formatos e suportes), mas por possuírem objetivos 

distintos apresentam, também, formas distintas de classificação. No contexto atual, em 

que se mostra evidente o acelerado avanço nas formas de produção e disseminação do 

conhecimento, as instituições diretamente ligadas ao universo da C&T, que lidam com 
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pesquisa e desenvolvimento, precisam organizar o enorme volume de informações e 

conhecimentos resultantes dos investimentos que fazem, tendo em vista as diversas 

demandas que lhes são impostas. 

 Esta preocupação com a organização do conhecimento científico se coloca como 

uma das atividades centrais da CI, que, desde seu surgimento, direciona esforços às 

questões relativas ao conhecimento científico, como podemos perceber na fala de 

González de Gómez (2001):  

 

 
A representação dos conteúdos informacionais dos registros do 

conhecimento, através dos processos de catalogação, classificação e 

indexação, aplicados a grandes volumes de itens de informação, agregados e 

organizados nas grandes bases de dados cadastrais e bibliográficas, davam 

corpo e visibilidade ao conhecimento, como atividade ancorada no tempo e 

no espaço, coletiva, institucional, cujos movimentos e direções indicavam a 

prioridade e relevância de áreas temáticas, atores, centros de produtividade. 

Essas coordenadas informacionais acerca do conhecimento, não apenas 

seriam úteis para otimizar a comunicação científica, como instrumentos para 

a recuperação e disseminação da informação, mas também se mostrariam 

significativas para o monitoramento e análise da produtividade científica de 

organizações, instituições de pesquisa, regiões e países, numa re-utilização 

dessa meta-informação para a gestão político-administrativa das atividades 

científicas (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2001, p. 14). 

 

 

 Não são novas as propostas e iniciativas para lidar com a organização e a 

disseminação do conhecimento científico resultante das atividades de pesquisa: Otlet 

(1868-1944) e La Fontaine (1854-1943), com uma Bibliografia Universal corrente; e a 

UNESCO, com um sistema mundial de informação para a ciência, o UNISIST, são 

alguns exemplos. Esforços mais recentes, como os Current Research Information 

System (CRIS), mostram a colaboração entre governos, instituições de pesquisa e órgãos 

de fomento na implementação de sistemas mais sofisticados para gerenciar dados 

relativos às atividades de pesquisa – projetos, pesquisadores, financiamentos, 

publicações, patentes, equipamentos, currículos etc. –, bem como os relacionamentos e 

os fluxos de informações estabelecidos entre as instituições. Outro exemplo é a 

classificação Fields of Science (FoS), cuja última alteração data de 2007, sendo uma 

iniciativa da OCDE que visa estabelecer diretrizes para coleta e divulgação de dados 

sobre recursos de P&D entre os membros da organização. 

 Tais iniciativas reforçam a importância, cada vez mais atual, de se organizar e 

sistematizar os resultados e desenvolvimentos de pesquisas, os quais possibilitam a 
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construção de indicadores úteis ao planejamento e à gestão da própria pesquisa, 

sugerindo formas de organização e padrões comuns para as comunidades científicas. 

Percebemos, mais uma vez, que a necessidade de classificação permanece; o que se 

modifica são seus objetos e objetivos. Desse modo, percebe-se a importância da 

classificação nesse contexto, o qual impõe um novo olhar, distinto daquele presente nos 

tradicionais sistemas de classificação – filosóficos ou bibliotecários. 

 Não bastasse a complexidade inerente à organização do conhecimento científico, 

o qual se encontra em constante desenvolvimento e é cada vez mais alterado pelos 

fenômenos da interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, multidisciplinaridade e 

pluridisciplinaridade (POMBO, 2004), as finalidades e os usos das classificações no 

universo da C&T acrescentam necessidades específicas que devem ser consideradas no 

momento de sua formulação. Assim, não basta “apenas” representar a estrutura do 

conhecimento em questão, mas possibilitar seu uso para fins variados, como para 

atividades de gestão e avaliação, por exemplo.  

 

 
A atividade de organização e representação do conhecimento também se faz 

presente no âmbito da gestão e avaliação, porém, sob uma ótica peculiar 

diferente das necessidades das bibliotecas e outros sistemas de recuperação 

de documentos. As agências de fomento em C&T, por exemplo, visam 

sistematizar a informação sobre C&T e não a informação de C&T para 

seus fins específicos de atuação, contexto ainda pouco explorado no âmbito 

da Ciência da Informação. Esta caracterização evidencia diferenças 

fundamentais de pontos de vista de um mesmo universo segundo princípios 

especialmente definidos para o tratamento da informação (SOUZA, 2006, p. 

27, grifo do autor). 

 

 

Dito isto, percebe-se que o atendimento destas demandas, por si só, levanta uma 

série de dúvidas: a estrutura classificatória deverá ser de natureza mais genérica, 

privilegiando a divisão por grandes classes; ou mais específica, com a presença de 

inúmeras subclasses refletindo especializações? A abordagem utilizada considerará 

disciplinas ou fenômenos? Estas e outras questões precisam ser cuidadosamente 

analisadas e consideradas durante o planejamento de um sistema de classificação, 

sempre tendo em vista a finalidade e o uso ao qual se destina.  

Neste sentido, no contexto da C&T, Gomes (2019) destaca que as classificações 

voltadas à produção de indicadores e estatísticas possuem uma natureza mais 

agregadora, apresentando um maior nível de generalidade em sua estrutura, em 

detrimento dos sistemas de classificação bibliotecários. Isto faz sentido, uma vez que a 
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fragmentação excessiva dificulta a compreensão do todo para fins de gestão e avaliação. 

Como exemplos a partir dos quais tal constatação foi feita, a autora menciona, dentre 

outras, a iniciativa regional da Austrália e da Nova Zelândia, a Australia-New Zealand 

Standard Research Classification (ANZSRC), que classifica por tipo de atividade, 

campo de pesquisa e objetivo sócio econômico; a já mencionada FoS, por campos de 

conhecimento; e, em nível nacional, as Tabelas de Áreas do Conhecimento da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), baseadas em 

grandes áreas de conhecimento.  

Além disso, em artigo que aborda a importância do uso de classificações (os 

autores falam especificamente de taxonomias) para as atividades de P&D, Jeffrey e 

Lambe (2015) alertam para os diferentes usuários e finalidades possíveis a partir de sua 

construção: para gestores, a finalidade se caracteriza como operacional, na medida em 

que podem apoiar uma análise da duplicação de projetos de pesquisa em andamento 

numa instituição, por exemplo; para pesquisadores, podem contribuir evidenciando as 

ligações entre os projetos desenvolvidos, facilitando o compartilhamento de 

conhecimentos, dados ou recursos; para uma organização de pesquisa com 

financiamento público, pode auxiliar na verificação das atividades desenvolvidas tendo 

em vista os objetivos pretendidos, garantindo, ainda, a prestação de contas aos 

investidores. Neste último caso, os autores citam a adoção do portfólio como prática 

comum nas organizações públicas – o que se confirma em nossa pesquisa –, 

comparando-o a uma carteira de investimentos, que possibilita perceber mais facilmente 

o equilíbrio entre os projetos. 

 Como podemos notar, as classificações no universo da C&T geralmente atendem 

a diferentes usuários e finalidades. Embora sejam utilizadas, muitas vezes, para fins de 

gestão e avaliação, não deixam de refletir o conhecimento que, de fato, é objeto de 

estudo do pesquisador: motivações de ordem teórica e prática se colocam. Logo, tem-se 

dois grupos de usuários e uma única classificação: a mesma ponte que une é aquela que 

também separa.  

 

[...] enquanto os pesquisadores se apoiam no método científico para a 

produção do conhecimento em sua área de atuação, os administradores da 

ciência têm a sua atenção voltada para as sistematizações da ciência e 

tecnologia direcionadas ao planejamento, ao fomento, à gestão e à avaliação 

(SOUZA, 2013, p. 3). 
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 A autora afirma que essas diferentes abordagens revelam a complexidade da 

classificação do universo do conhecimento, evidenciando a questão de que cada um 

desses segmentos de usuários procura organizar e representar este universo, no todo ou 

em parte, segundo diferentes propósitos de uso. Ocorre que é necessário um único 

sistema de classificação para atender às diferentes demandas. Nesta perspectiva, Jeffrey 

e Lambe (2015) acrescentam, ainda, um outro componente que explicita a 

complexidade envolvida: 

 

 
[...] em qualquer organização, os indivíduos propõem taxonomias 

concorrentes que refletem suas perspectivas particulares. Em campos 

emergentes, a competição pelo controle da terminologia pode ser uma 

característica da explicação da teoria. Assim, uma taxonomia de pesquisa 

pode se tornar uma questão política, já que vários contribuintes insistem em 

incluir sua terminologia ou campos particulares no sistema de classificação e 

discriminá-los de outros (JEFFREY; LAMBE, 2015, p. 3, tradução nossa).  

 

 

 Como podemos ver, outro aspecto a ser considerado é o político, que se coloca 

como elemento essencial, embora por vezes oculto, na construção de esquemas de 

classificação para C&T. Em se tratando de uma empresa pública, como a Embrapa, as 

questões políticas possuem ainda mais relevância e impacto no desenvolvimento da 

instituição. Dessa forma, devemos ter em mente que as atividades de classificação nesse 

cenário inevitavelmente estão ligadas a um contexto mais amplo, a um regime de 

informação que perpassa e permeia os diferentes contextos pelos quais a informação se 

articula, "que resulta de e condiciona a existência de diferentes modos de configuração 

de uma ordem sociocultural e política" (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2012, p. 32).  

No Brasil, um exemplo pode ser a Tabela de Áreas de Conhecimento – presente 

em duas versões, com pequenas diferenças, utilizadas pela CAPES e pelo CNPq; a 

primeira, direcionada à avaliação da pós-graduação stricto sensu nacional, e a segunda, 

à sistematização de informações sobre o desenvolvimento científico e tecnológico, 

especialmente aquelas concernentes a projetos de pesquisa e recursos humanos. Ocorre 

que há um amplo descontentamento por parte de diferentes segmentos da comunidade 

científica com a configuração das referidas tabelas, cujas representações parecem não se 

adequarem, muitas vezes, às realidades das áreas. Sobre esta questão, Sales e Murguia 

(2015) alertam para a existência de todo um composto político que permeia a estrutura 
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da tabela, por eles apontada como um dispositivo político de governamentalidade. Outro 

estudo é o realizado por Alvares Junior (2007), numa análise da tabela a partir dos 

conceitos de regime de informação e infraestrutura de informação, ambos abordados por 

González de Gómez (2002), considerando as classificações como dispositivos 

reguladores que atuam neste contexto.  

Estes trabalhos, juntamente com a fala de Jeffrey e Lambe (2015), reforçam o 

componente político de tais classificações; algo delicado que, por vezes, ultrapassa os 

limites da lógica num sistema de classificação voltado para o universo da C&T que 

engloba as atividades de P&D, gerando uma série de classificações incoerentes e, por 

conseguinte, incapazes de gerar dados satisfatórios às atividades de gestão e 

planejamento. Portanto, a concepção do universo da C&T como atrelado a diversos 

fatores que afetam sua dinâmica de funcionamento explicitam a complexidade do 

trabalho de classificação nesse contexto, o que se intensifica a partir dos seus diferentes 

propósitos possíveis. Em nossa pesquisa, a classificação existente dos projetos de 

pesquisa repercute diretamente nas atividades de gestão das atividades de PD&I da 

Embrapa, referentes ao conhecimento agropecuário. 

Como podemos notar, são muitas as questões a serem analisadas nos domínios 

científicos. Em suma, o ponto crucial dos sistemas de classificação no universo da 

C&T, assim como para outros domínios, é que eles atendam aos propósitos para os 

quais foram concebidos; sem, no entanto, infringir aspectos lógicos de modo que se 

tornem incoerentes, de difícil assimilação e atualização. Portanto, o conhecimento do 

domínio, das forças internas e externas que influenciam sua dinâmica, é essencial para 

que os objetivos da classificação sejam alcançados de maneira satisfatória.  

 

3.2.1 A necessidade do Gerenciamento de Projetos 

 

Os projetos de pesquisa desempenham um papel fundamental e estratégico para 

o avanço da ciência, nas mais diversas áreas de conhecimento. Devido a sua 

importância, foi criada uma área específica voltada ao seu acompanhamento e 

gerenciamento – o Gerenciamento de Projetos –, sendo no âmbito desta área o 

surgimento do portfólio de projetos, objeto de análise nesta pesquisa. 

Segundo Pádua (2012, p. 31), em sentido amplo, pesquisa é toda atividade 

voltada para a solução de problemas; como atividade de busca, indagação, investigação, 
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inquirição da realidade, é a atividade que vai nos permitir, no âmbito da ciência, 

elaborar um conhecimento, ou um conjunto de conhecimentos, que nos auxilie na 

compreensão desta realidade e nos oriente em nossas ações. Para ele, o projeto anuncia 

a intenção do pesquisador de desenvolver um trabalho científico sobre um tema e a 

forma como pretende encaminhar este trabalho. 

Na concepção do Project Management Institute (PMI), o projeto é definido 

como um esforço temporário – empreendido em qualquer nível organizacional – para 

criar um produto, serviço ou resultado único. Eles são ainda fundamentais para que 

ocorram mudanças nas organizações. Assim, no âmbito do contexto dos negócios, um 

projeto destina-se a mover uma organização de um estado a outro, para atingir um 

objetivo especifico, sendo sua conclusão considerada bem sucedida quando a 

organização passa para o estado futuro e alcança seu(s) objetivo(s) específico(s) 

(PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017, p. 6), conforme mostra a Figura 1. 

 

Figura 1 – Transição de um estado organizacional por meio de um projeto 

 
                        Fonte: Project Management Institute (2017, p. 6). 

 

Os projetos permitem, ainda, a criação de valor de negócio, ou seja, os 

benefícios resultantes de um projeto às suas partes interessadas, os quais podem ser 

tangíveis e/ou intangíveis. Dessa forma, o cumprimento dos objetivos estabelecidos no 

âmbito de um projeto pode produzir um ou mais dos seguintes resultados: 

 

• Um produto único que pode ser um componente de outro item, um 

aprimoramento ou correção de um item ou um novo item final (por exemplo, 

a correção de um defeito em um item final); 
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• Um serviço único ou uma capacidade de realizar um serviço (por exemplo, 

uma função de negócios que dá suporte à produção ou distribuição); 

• Um resultado único, como um produto ou documento (por exemplo, um 

projeto de pesquisa que desenvolve o conhecimento que pode ser usado para 

determinar se uma tendência existe ou se um novo processo beneficiará a 

sociedade); e 

• Uma combinação única de um ou mais produtos, serviços ou resultados (por 

exemplo, um aplicativo de software, a documentação associada e serviços de 

centrais de atendimento) (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017, 

p. 4). 

 

 

Um último ponto que julgamos ser importante abordar no que tange aos projetos 

de pesquisa é o chamado contexto de iniciação do projeto, definido pelo PMI (2017, p. 

7) como as diversas demandas possíveis para a iniciação de um projeto em resposta a 

fatores que afetam as organizações. Assim, quatro categorias desses fatores ilustram o 

contexto de um projeto: cumprir requisitos regulatórios, legais ou sociais; atender 

pedidos ou necessidades das partes interessadas; implementar ou alterar estratégias de 

negócio ou tecnológicas; e criar, melhorar ou corrigir produtos, processos ou serviços. 

Durante o pós-guerra, quando houve um grande incentivo ao desenvolvimento 

científico, de maneira vertiginosa, surgiu a área de Gerenciamento de Projetos (do 

inglês, Project Management), que engloba um conjunto de técnicas e ferramentas que 

dão ao gerente de projetos condições de administrar melhor seus empreendimentos. A 

profissão consiste na aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas 

para a execução de projetos de forma efetiva e eficaz, tratando-se de uma competência 

estratégica para organizações, permitindo a convergência entre os resultados dos 

projetos com os objetivos do negócio – o que possibilita a obtenção de vantagens na 

competição em seus mercados (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2018). Neste 

sentido, o PMI (2018, p. 10) lista uma série de aspectos positivos provenientes de um 

bom gerenciamento de projetos. Assim, indivíduos, grupos e organizações públicas e 

privadas teriam maior facilidade para: 

 

• cumprirem os objetivos do negócio;  

• satisfazerem as expectativas das partes interessadas;  

• serem mais previsíveis;  

• aumentarem suas chances de sucesso;  

• entregarem os produtos certos no momento certo;  

• resolverem problemas e questões;  

• responderem a riscos em tempo hábil;  

• otimizarem o uso dos recursos organizacionais;  

• identificarem, recuperarem ou eliminarem projetos com problemas;  

• gerenciarem restrições (por exemplo, escopo, qualidade, cronograma, 

custos, recursos);  
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• equilibrarem a influência de restrições do projeto (por exemplo, o aumento 

de escopo pode aumentar custos ou o prazo); e 

• gerenciarem melhor as mudanças. 

 

 

Em contrapartida, os projetos mal gerenciados ou a ausência do gerenciamento 

de projetos pode resultar em: prazos perdidos; estouros de orçamento; má qualidade; 

retrabalho; expansão descontrolada do projeto; perda de reputação para a organização; 

partes interessadas insatisfeitas; e incapacidade de alcançar os objetivos para os quais o 

projeto foi empreendido (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017, p. 10). 

Em síntese, o uso de técnicas, ferramentas e processos de Gerenciamento de 

Projetos fornece uma base sólida para as organizações alcançarem suas metas e 

objetivos. Um projeto pode ser gerenciado em três cenários distintos: como projeto 

autônomo (fora de um portfólio ou programa); dentro de um programa; ou dentro de um 

portfólio; sendo necessária, nos dois últimos casos, a interação entre gerentes de projeto 

e gerentes de portfólios e/ou programas (PROJECT INSTITUTE MANAGEMENT, 

2017, p. 11). Com base nas definições apresentadas pelo PMI (2017, p. 13), um 

programa é um grupo de projetos, programas subsidiários e atividades de programas 

relacionados, gerenciados de modo coordenado visando a obtenção de benefícios os 

quais não estariam disponíveis se eles fossem gerenciados individualmente. Como o 

foco de nossa pesquisa recai sobre os portfólios, não iremos nos aprofundar em outros 

aspectos relacionados ao gerenciamento de projetos, como os programas, embora 

tenhamos julgado pertinente apresentar sua definição para que a compreensão não seja 

incompleta. A seguir, falamos sobre os portfólios. 

 

3.2.2 Portfólios como produtos a serem classificados estrategicamente 

 

O portfólio consiste num conjunto de projetos, programas, portfólios 

subsidiários e operações gerenciado em grupo para alcançar objetivos estratégicos; ou 

seja, equivale a uma coleção de projetos ou programas e outros trabalhos que são 

agrupados para facilitar o seu gerenciamento eficaz para atender aos objetivos 

estratégicos da organização (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2008, p. 8).  

Enquanto o Gerenciamento de Projetos se preocupa em "executar os projetos da 

maneira certa", o Gerenciamento de Portfólio (Project Portfolio Management) tem 

como foco "executar os projetos certos" (LINENBERG; STADLER; ARBUTHNOT, 
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2003, tradução nossa). Assim, o último refere-se à gestão centralizada de um ou mais 

portfólios de projetos para atingir objetivos estratégicos (PROJECT MANAGEMENT 

INSTITUTE, 2017), colocando em harmonia os projetos e as estratégias, os recursos e a 

supervisão executiva da empresa, bem como a estrutura e os processos para a 

governança do portfólio de projetos (LEVINE, 2005, p. 1). 

Kendall e Rollins (2003) enfatizam que o gerenciamento de portfólio serve para 

garantir que o conjunto de projetos escolhido e mantido na carteira de projetos atenda 

aos objetivos organizacionais. Já Cooper, Edgett e Kleinschmidt (2001) sinalizam que 

se trata de “um processo dinâmico onde os projetos são constantemente alterados e 

revisados”. Para eles, são três os principais objetivos do gerenciamento de portfólio: o 

valor máximo; o balanceamento, e o alinhamento estratégico. 

Bin et al. (20159 apud SANTOS, 2016) observam que o gerenciamento de 

portfólio é um dos principais eixos dos modelos de gestão de organizações públicas e 

privadas envolvidas em atividades de PD&I; enquanto  Mikkola (200110 apud 

SANTOS, 2016) cita algumas de suas vantagens, quais sejam: identificação dos pontos 

fortes e fracos de cada projeto; melhoria do processo de tomada de decisão sobre 

alocação de recursos, seleção de projetos e definição de prioridades; incentivo à análise 

sistemática dos projetos; e ênfase no consenso e identificação das lacunas e 

oportunidades de desenvolvimento futuro. Por outro lado, Santos (2016) evidencia os 

problemas da falta de um gerenciamento adequado: 

 

 
A ausência de uma gestão de portfólio eficaz pode gerar forte relutância em 

descontinuar projetos, inexistência de critérios para continuação ou 

descontinuação de projetos e ausência de mecanismo consistente para 

avaliação e monitoramento. Sem uma gestão de portfólio rigorosa, observam 

Cooper et al. (2001), ao invés de decisões baseadas em fatos e critérios 

objetivos, decisões são baseadas em política, opiniões e emoção [...] 

(SANTOS, 2016, p. 63). 

 

Trazendo exemplos da literatura da área no que concerne aos tipos de projetos 

que compõem determinado portfólio, Archer e Ghasemzadech (199611 apud CASTRO; 

 
9 BIN et al. R&D and Innovation Project Selection: Can Optimization Methods be Adequate? Procedia 

Computer Science, v. 55, p. 613–621, 2015. 
10 MIKKOLA, J. H. Portfolio management of R&D projects: implications for innovation management. 

Technovation, v. 21, n. 7, p. 423–435, 2001. 
11 ARCHER, N. P.; GHASEMZADEH, F. Project portfolio selection: a review and a suggested integrated 

approach. Innovation Research Working Group Working Paper, n. 46, p. 1-19, 1996. 
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CARVALHO, 2010) destacam que cada instituição deve considerar, para cada classe, a 

metodologia a que melhor se adapta e que considera os atributos mais importantes para 

a decisão de seleção. Isso deixa claro que a metodologia mais adequada para uma 

determinada classe não necessariamente é a mais adequada para outras classes 

(CASTRO; CARVALHO, 2010). Para fins de exemplo, citamos aqui algumas propostas 

de classificação de projetos mencionadas por estes autores, quais sejam: projetos 

comerciais e governamentais realizados sob contrato; projetos de pesquisa, 

desenvolvimento de produtos, engenharia e marketing; projetos de desenvolvimento e 

construção de capital facilities (ex. construção de grandes prédios); projetos de sistemas 

de informação; projetos de gerenciamento (ex. reengenharia); e projetos de manutenção 

(ARCHER; GHASEMZADEH, 1996); projetos derivativos; projetos de plataforma; 

projetos de ruptura; projetos de P&D; e projetos de aliança e parceria 

(WHEELWRIGHT; CLARK, 199212). Por sua vez, Rabechini, Maximiano e Martins 

(2005) orientam que as classificações sejam baseadas na classe funcional do projeto 

(produtos; serviços; recursos; rede física; e back office) e no seu estágio de 

desenvolvimento (inovação; melhoria; implantação). 

Os exemplos citados servem para ilustrar a diversidade de maneiras possíveis de 

classificação de projetos no âmbito de um portfólio, as quais podem ser extremamente 

úteis para o gerenciamento efetivo e eficaz do portfólio, se evidenciadas. Além disso, 

essa variedade de possibilidades irá depender dos objetivos pretendidos pela instituição 

ao criar um conjunto de portfólios, o que corrobora a noção de que a maneira pela qual 

um objeto existente no mundo pode ser classificado deve ir ao encontro dos propósitos e 

objetivos pretendidos com a classificação, os quais compreendem diversos aspectos, tais 

como características sobre o próprio domínio, como o tipo de recurso a ser classificado, 

como o contexto em que o mesmo se insere, para citar apenas alguns. O que devemos 

deixar claro é que o fato de uma classificação se pautar por objetivos estratégicos não 

implica um abandono da preocupação com princípios lógicos capazes de conferir 

coerência à estrutura classificatória; ao contrário, deve-se buscar atender a ambos os 

aspectos, na medida do possível, conforme defendemos nesta pesquisa. 

 

 
12 WHEELWRIGHT, S. C.; CLARK, K. B. Creating project plans to focus product development. 

Harvard Business Review, v. 70, n. 2, p. 70-83, 1992. 
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4 TEORIAS DE REPRESENTAÇÃO 

 

 No âmbito da OC, como já foi exposto, a construção e a utilização de SOC 

assume um papel central, e sua importância parece incontestável. Neste cenário, o 

profissional da informação se depara, muitas vezes, com a difícil tarefa de construir um 

SOC. Não bastasse, como já expusemos, a complexidade característica de uma 

representação do conhecimento, cuja construção demanda que sejam feitos recortes de 

partes do mundo real para sua inserção num sistema artificial, existem outros aspectos 

que dificultam a tarefa, como a própria falta de conhecimento sobre o domínio de 

conhecimento em questão, que pode abarcar temáticas extremamente especializadas ou 

simplesmente desconhecidas pelo profissional da informação. Nestes casos, o auxílio do 

especialista é fundamental. Porém, há ainda outra fonte imprescindível para apoiar a 

construção de instrumentos de representação do conhecimento, independentemente do 

domínio em questão: falamos das teorias de representação. Apesar de nossa pesquisa 

não contemplar a criação de um SOC, consideramos que tais teorias podem fornecer a 

base para a análise que pretendemos fazer. 

As teorias de representação, também chamadas meta-representações (CAMPOS; 

CAMPOS, 2012, p. 2), servem de base, fornecendo princípios e orientações, à 

representação de domínios de conhecimento. No âmbito da CI, para esta pesquisa, 

destacamos a Teoria da Classificação Facetada e a Teoria do Conceito. 

 Para o processo de análise que iremos empreender, a teoria de Ranganathan 

mostra-se útil por orientar a organização dos conceitos num sistema de conceitos, 

fornecendo princípios que podem servir como critérios a serem considerados para nossa 

análise e, posteriormente, para a sugestão de alterações na estrutura classificatória em 

questão – os portfólios de projetos. 

 

 
Ranganathan (1967) apresenta em sua Teoria da Classificação Facetada, o 

PMEST e suas facetas, como um método de raciocínio para explicitar 

diversos domínios de conhecimento através de classes e conceitos. Além 

disso, estabelece cânones para ordenar estas classes e conceitos para nortear o 

classificacionista com princípios consistentes para a elaboração de estruturas 

classificadas (CAMPOS; CAMPOS, 2012, p. 3). 

 

 

A Teoria do Conceito, por outro lado, traz contribuições relevantes sobre as 

unidades de representação, ou seja, sobre o próprio entendimento do conceito, no 
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âmbito de um sistema de conceitos. Nesta pesquisa, direcionamos particular ênfase 

sobre as definições conceituais, as quais julgamos imprescindíveis para a modelização 

de domínios de conhecimento. Com base neste aporte teórico, poderemos analisar as 

definições dos portfólios, bem como sugerir um padrão para elas, que seja apropriado ao 

contexto em questão. 

Cabe destacar que o processo de modelização de domínios de conhecimento 

abriga contribuições de diferentes áreas, dentre as quais Campos (2004) sinaliza, além 

da CI, a Computação e a Terminologia, as quais fazem uso de diferentes mecanismos de 

abstração demandados por este processo. Embora as teorias de representação sejam 

direcionadas ao processo de construção de modelos conceituais (em que se incluem os 

SOC de que falamos), e este não seja o nosso principal objetivo, as utilizaremos 

enquanto fonte primordial para a análise que faremos da estrutura classificatória 

existente e para as sugestões voltadas ao seu aprimoramento. Entendemos que, 

independentemente dos propósitos da classificação, torna-se fundamental recorrer às 

teorias de representação para que os sistemas construídos ou aperfeiçoados sejam 

consistentes e satisfatórios em relação aos objetivos pretendidos, uma vez que elas 

fornecem orientações e servem de suporte à construção destes sistemas. 

Ao longo do tempo, percebemos uma forte predominância dos sistemas de 

classificação a adotarem uma perspectiva canônica/disciplinar. Contudo, cada vez mais 

tem sido constatada a insuficiência deste tipo de classificação para dar conta da 

representação de um mundo complexo, interdisciplinar, em que o avanço do 

conhecimento se dá de forma acelerada, especialmente em certas áreas de 

conhecimento. Desta percepção, têm sido buscadas outras formas de classificação 

capazes de representar, de forma satisfatória, o conhecimento em seu estágio atual. A 

noção da classificação por fenômenos (ou objetos) é um exemplo que mencionamos – 

embora não seja nosso objetivo aprofundá-la – por sua pertinência ao objeto de nossa 

análise, o que será percebido mais adiante, quando o caracterizarmos. 

 

 
Abandonar as disciplinas como o princípio estruturante primário da 

organização do conhecimento significa que o que deve ser organizado são 

agora diretamente fenômenos do mundo (como conhecido por nós). Um 

esquema de classificação deveria então ter os fenômenos como suas 

subdivisões primárias. Ela deveria tornar seus usuários capazes de expressar, 

em vez do conceito "os objetos dos estudos zoológicos", diretamente o de 

"animais", sem qualquer implicação a priori de que eles sejam estudados por 

zoologia, ou medicina veterinária, ou ciência dos alimentos, ou histórico de 
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transporte. Isso não significa que as teorias e métodos de estudos 

disciplinares não possam ser expressos nas marcas de classe: mas eles serão 

uma especificação opcional entre outros, enquanto a prioridade será dada aos 

fenômenos [...] (GNOLI, 2008, p. 178, tradução nossa). 

 

 

Esta tendência foi ratificada na VIII Conferência da ISKO (capítulo espanhol) 

com o lançamento do chamado León Manifesto, cujas principais propostas foram 

sintetizadas nos seguintes pontos:  

 

 
▪ A tendência corrente em direção a uma crescente interdisciplinaridade do 

conhecimento requer, essencialmente, novos sistemas de OC, baseados 

numa revisão substantiva dos princípios subjacentes nos tradicionais 

sistemas de organização do conhecimento baseados em disciplinas.  

▪ A inovação não somente é desejável, mas factível, e deve ser implantada 

pelo desenvolvimento real de algum novo sistema de organização do 

conhecimento.  

▪ Em vez das disciplinas, a unidade básica dos novos sistemas de 

organização do conhecimento deve ser fenômenos do mundo real como 

representados no conhecimento humano.  

▪ Os novos sistemas de OC devem possibilitar aos usuários mudar de uma 

perspectiva ou ponto de vista para outro, refletindo a natureza 

multidimensional do pensamento complexo. Em particular, devem 

possibilitar que possam buscar um fenômeno particular de modo 

independente, bem como teorias particulares sobre fenômenos (e sobre 

relações entre fenômenos), e métodos particulares de investigação.  

▪ As conexões entre fenômenos, entre os fenômenos e as teorias que os 

estudam, e entre fenômenos e os métodos para investigá-los devem 

poder ser expressos e gerenciados por técnicas analítico-sintéticas já 

desenvolvidas na classificação facetada (RODRÍGUEZ BRAVO; 

ALVITE DÍEZ, 2007, tradução nossa). 

 

 

Sob o enfoque da classificação por fenômenos, um fenômeno pode ser 

considerado e discutido sob diferentes perspectivas, podendo refletir disciplinas, 

domínios do discurso, contextos culturais, teorias, métodos, etc. Um dos principais 

argumentos em favor desta abordagem remonta ao seu potencial para favorecer as 

pesquisas interdisciplinares, bem como para facilitar a interoperabilidade entre bases de 

dados (SZOSTAK; GNOLI; LÓPEZ-HUERTAS, 2016).  

Consideramos apropriado, ainda, relevar a contribuição de Gnoli (2017) sobre a 

aplicação da análise facetada nas classificações baseadas em fenômenos, o que nos 

parece ser bastante apropriado para nossa pesquisa. Segundo ele, uma faceta de um 

fenômeno pode ser entendida como um atributo dele, com a função de especificar 

alguma propriedade particular ou relacionamento que ele possui; por exemplo, facetas 

de aminoácidos poderiam incluir seu peso molecular ou sua reatividade com outras 
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substâncias. Embora nosso foco nesta pesquisa seja o aporte teórico proveniente da 

Teoria da Classificação Facetada e da Teoria do Conceito, é interessante ter em mente a 

concepção da abordagem por fenômenos, pois em certa medida a noção de categorias 

também se faz presente nela (sendo o fenômeno uma categoria das manifestações do 

ser), nos auxiliando no exercício de um raciocínio lógico.   

 

4.1 TEORIA DA CLASSIFICAÇÃO FACETADA 

 

Elaborada na década de 1930 por Ranganathan, a Teoria da Classificação 

Facetada surge no contexto das classificações para bibliotecas, com o objetivo de 

organizar os livros nas estantes. A partir dela, Ranganathan evidencia os princípios 

teóricos utilizados na elaboração da Colon Classification – tabela de classificação criada 

para a organização do acervo da Biblioteca da Universidade de Madras, na Índia –, algo 

que não era explicitado pelas tabelas existentes à época (CAMPOS, 2001a, p. 53). 

Tal teoria se destacou em grande parte pelo fato de possibilitar a representação 

dos assuntos somente no momento de sua classificação, a partir da análise dos 

diferentes aspectos (as facetas) segundo os quais este assunto poderia ser classificado, 

aos quais eram atribuídos códigos que, uma vez combinados, possibilitavam a formação 

de uma notação que garantisse a mecanização do arranjo de livros nas estantes: estamos 

falando de sua abordagem ou método analítico-sintético. Assim, os assuntos dos 

documentos não mais eram previamente listados, mas eram formados apenas no 

momento de sua análise: uma vez analisados, eram selecionadas as facetas pertinentes 

para aquela área, e os isolados considerados úteis dentro de cada faceta tinham seus 

códigos vinculados reunidos e sintetizados, formando assim uma notação. 

Dessa maneira, obtinha-se grande flexibilidade na representação de diferentes 

domínios de conhecimento, os quais não mais estariam presos à rígida estrutura dos 

tradicionais esquemas enumerativos de classificação, conforme ocorria no período da 

Teoria Descritiva, do qual falaremos adiante. De fato, é somente a partir da Teoria da 

Classificação Facetada que tem início a chamada Teoria Dinâmica: era possível, enfim, 

acompanhar a dinâmica do Universo de Conhecimento, bem como permitir a 

representação do Universo de Assuntos de acordo com o seu crescimento e 

transformação.  
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As classificações facetadas representam uma abordagem alternativa para o 

processo classificatório, por meio da análise facetada (PONTES; LIMA, 2012, p. 23). A 

análise de facetas é importante porque fornece uma metodologia racional para a 

construção de uma classificação (HJØRLAND13, 2002 apud BROUGHTON, 2006, p. 

56), em contraste com os agrupamentos de classes inteiramente pragmáticos, que 

caracterizam as classificações construídas antes de sua invenção.  

 

Ranganathan nos presenteou com um corpo teórico que, ainda hoje, mantém 

sua força. O Método de Faceta tem-se mostrado apropriado para várias 

aplicações na organização, sistematização e recuperação de informação, em 

ambiente automatizado ou não porque, de fato, ele criou um método para 

pensar a organização do conhecimento com finalidades bem concretas 

(GOMES, 2001, p. 13). 

 

 

Na mesma perspectiva, Broughton (2006, p. 69) destaca que a análise de facetas 

é significativa para esclarecer as relações entre objetos e entidades, entre conceitos 

abstratos e seus rótulos associados, oferecendo uma metodologia racional e científica 

para a construção de sistemas. Além disso, permite a descrição completa e precisa de 

objetos de considerável complexidade estrutural e de composição semântica 

multidimensional; e fornece um aparato sintático flexível para a combinação e 

ordenação de conceitos. Na concepção de Hjørland (2013, p. 545), o paradigma da 

análise de facetas consiste na abordagem teórica mais pura e explícita no âmbito da OC. 

 

 
A análise em facetas coordena conceitos, significando que um assunto, por 

mais complexo que seja, pode ser representado pela síntese de mais de uma 

faceta, cada uma indicando conceitos diferentes. Eis a razão porque esse tipo 

de classificação é chamado de analítico-sintético (BARBOSA, 1972, p. 74). 

 

 

Dahlberg (1979, p. 357) sintetiza em três as principais contribuições de 

Ranganathan à moderna teoria da classificação, a saber: 1) a introdução dos planos 

ideal, verbal e notacional, nos quais trabalham os classificacionistas e classificadores; 2) 

sua abordagem analítico-sintética para a identificação dos assuntos; e 3) o 

estabelecimento de princípios para o arranjo de elementos das facetas, os chamados 

 
13  HJØRLAND, B. The method of constructing classification schemes: a discussion of the state-of-the-

art. In: INTERNATIONAL ISKO CONFERENCE, 7., 10-13 July 2002, Granada, Spain. Proceedings 

of… Spain: Ergon Verlag, 2002. (Advances in Knowledge Organization, v. 8). p. 451. 
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“princípios para a sequência útil”. Tais conceitos serão explicitados e melhor 

compreendidos quando apresentarmos as diretrizes para o trabalho no Plano das Ideias. 

Entre outras características, a Classificação Facetada se distingue dos 

tradicionais sistemas de classificação pela possibilidade de se orientar por missões, e 

não apenas por disciplinas, como tradicionalmente ocorre nos esquemas de 

classificação. Para o caso da presente pesquisa, esta característica faz-se essencial, uma 

vez que os projetos de pesquisa se aproximam mais da noção de missão, por terem um 

período de duração delimitado e por ensejarem, frequentemente, a participação de 

pesquisadores de diferentes áreas de conhecimento, portanto, de disciplinas diversas.  

Em síntese, esta teoria fornece bases para a reunião de conceitos em cadeias e 

renques, estabelecendo entre os conceitos relações lógicas, como as de gênero e espécie; 

e ontológicas, como as partitivas; passando pelas facetas, até as categorias (CAMPOS, 

1996, p. 75).  Neste sentido, ratificamos nosso pressuposto de que suas bases teóricas 

podem contribuir sobremaneira para a organização do conhecimento em contextos e 

suportes diversos, como é o caso da presente pesquisa. Assim, para nossos propósitos, 

tal teoria será particularmente útil por conta dos princípios que fornece para a 

organização de estruturas classificadas, os quais serão utilizados em nossa análise da 

estrutura classificatória dos portfólios de projetos da Embrapa. 

 

4.1.1 Seu contexto de criação 

 

Ranganathan, o pai da Biblioteconomia 

 

Considerado o pai da Biblioteconomia na Índia e um dos principais teóricos da 

área em nível internacional, Shiyali Ramamrita Ranganathan (1892-1972) foi um 

matemático indiano que adentrou no campo da Biblioteconomia de forma acidental e, 

até mesmo, relutante (RANGRA, 1992), e que por ela se encantou, dedicando sua vida 

aos estudos e deixando um enorme legado que permanece atual e relevante para os 

estudantes e profissionais da informação que atuam no presente contexto informacional. 

Pertencente a uma família de origem brâmane, Ranganathan foi educado de uma 

maneira determinante para que desenvolvesse certas características bastante marcantes 

em seu modo de ser, como a disciplina, o sentido do dever, o respeito ao mestre na 

relação entre professor/aluno, a concentração, a memória, a religiosidade e a intuição 
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(SEPÚLVEDA, 1996). Tudo isso somado, ainda, à visão holística inerente a sua cultura, 

que o fazia enxergar as partes como partes de um todo integrado, que deveria estar em 

perfeita harmonia. Sem dúvida, tais características influenciaram na forma como 

Ranganathan percebeu a Biblioteconomia. 

Ranganathan era professor assistente na Universidade de Madras, na Índia, onde 

ministrava aulas de matemática e física. Em 1924, quando surgiu uma vaga para o cargo 

de bibliotecário, seu professor Ross o incentivou a se candidatar. Ele assim o fez e foi 

selecionado para o posto, sem ter qualquer experiência ou estudo na área de 

Biblioteconomia, e lá ficou até aposentar-se, em 1944. Sua jornada no âmbito dos 

estudos em Biblioteconomia se inicia oito meses após sua contratação como 

bibliotecário, quando vai a Londres conhecer inúmeras bibliotecas britânicas e fazer um 

curso na College University. Lá, tem aulas com W. C. Berwick Sayers, e começa a ter o 

primeiro contato com os aspectos teóricos relacionados às classificações bibliotecárias, 

os quais logo despertariam sua mente para uma verdadeira revolução na 

Biblioteconomia. 

De volta à Índia, já com uma base teórica adquirida no curso e com a percepção 

prática do que viu nas bibliotecas britânicas, conforme desempenhava sua função como 

bibliotecário, Ranganathan sentia-se incomodado com a visão – ainda presente 

atualmente – de que a biblioteca tinha sua função restrita aos processos de organização e 

difusão de registros de conhecimento; figurando como um depósito de documentos, 

podemos assim dizer. Para ele, a biblioteca era uma instituição social, cuja função ia 

muito além da simples oferta de documentos, mas que deveria priorizar o livre acesso e 

a democratização do conhecimento. Além disso, sentia que a profissão carecia de uma 

base teórica, estando muito ancorada às tarefas do dia a dia.  

A partir destas inquietações, alguns anos depois de ter ingressado no universo da 

Biblioteconomia, Ranganathan escreve seu primeiro livro dedicado à área – Five Laws 

of Library Science (1931), traduzido para o português em 2009 –, um livro inspirador e 

necessário aos bibliotecários e aos profissionais da informação, em geral, pela 

ressignificação da instituição biblioteca, do papel do profissional que nela atua, e pelo 

caráter científico que atribui ao campo da Biblioteconomia. 

 

Durante essas visitas, Ranganathan observou que o trabalho nessas 

bibliotecas era realizado como "um agregado de diversas práticas sem uma 

relação integral". Essas atividades exercidas na base da tentativa/erro, ou a 
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adoção de regras costumeiras profundamente empíricas o levaram a buscar 

um fio condutor para as várias práticas, e o resultado foi a formulação das 

cinco leis. Essas leis forneceram-lhe a moldura conceitual para desenvolver 

diversos princípios normativos, cânones, técnicas, práticas etc., essenciais 

para a organização de bibliotecas e serviços, segundo linhas científicas 

(FIGUEIREDO, 1992, p. 186). 

 

 

As cinco leis são listadas abaixo: 

 

Os livros são para usar. 

A cada leitor seu livro. 

A cada livro seu leitor. 

Poupe o tempo do leitor. 

A biblioteca é um organismo em crescimento. 

 

Tais leis refletem o olhar iluminado e inovador de Ranganathan sobre a 

Biblioteconomia, ao contemplar questões como a democratização e o acesso à 

informação, a diversidade dos usuários, a organização do acervo, a evolução e a 

dinâmica do conhecimento, entre outras, as quais são destacadas por sua atualidade e 

importância por diversos autores (GOMES; CAMPOS, 2016; FIGUEIREDO, 1992; 

SOUSA; TARGINO, 2016). Elas englobam variados setores e atividades de uma 

biblioteca, como o serviço de referência, a catalogação e o estudo de usuários.  

Essas leis permanecem atuais e podem ser compreendidas para além do universo 

das bibliotecas: onde lê-se “livros”, pensemos em “informação”; onde lê-se “leitor”, 

pensemos em “usuário”; onde lê-se “biblioteca”, pensemos em “sistemas de 

informação” (FIGUEIREDO, 1992, p. 189). As leis de Ranganathan figuram como 

pilares para a área e são básicas para o profissional que deseja ir além da simples técnica 

de emprestar livros, buscando a verdadeira essência da profissão. 

A preocupação de Ranganathan em fornecer uma fundamentação teórica para o 

campo da Biblioteconomia não se restringiu à elaboração das cinco leis, mas foi além, 

chegando às classificações para bibliotecas. Neste momento, faz-se importante situar o 

contexto que suscitou no bibliotecário a motivação para um grandioso trabalho 

intelectual que exigiria dele muitos anos de dedicação, o qual segue descrito a seguir. 

 

O Universo do Conhecimento, o Método Científico e o Desenvolvimento de 

Assuntos 
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Ranganathan demonstrava bastante interesse sobre as questões relativas ao 

conhecimento. Preocupava-o, especialmente, a necessidade de os esquemas de 

classificação representarem satisfatoriamente o desenvolvimento dinâmico do universo 

do conhecimento, o qual ele define como o somatório do conhecimento acumulado pela 

humanidade através do espaço e do tempo, por meio da linguagem, de registros e de 

outras formas de comunicação, de forma cooperativa (RANGANATHAN, 2009, p. 

268). Em sua “Espiral do Método Científico” (Figura 2), ele expõe o modo como se dá 

a produção do conhecimento, sinalizando suas diversas etapas e evidenciando o caráter 

contínuo deste processo, explicitado pelo movimento sem fim em espiral. Ranganathan 

explica que a espiral se orienta pela direção do movimento dos ponteiros do relógio. 

 

Figura 2 – Espiral do Método Científico

 
                       Fonte: Ranganathan (2009, p. 269) 

 

 

O autor sintetiza as fases da espiral: em Nadir, ocorre a acumulação dos fatos 

obtidos pela observação, experimentação e outras formas de experiência. O 

Ascendente, a partir dos fatos acumulados no Nadir, marca a acumulação de leis 

induzidas ou empíricas através da lógica indutiva, que inclui equações normais e outros 

instrumentos do cálculo estatístico. O Zênite apresenta as leis fundamentais formuladas 

a partir de algum grau de intuição, abrangendo todas aquelas compreendidas pelas leis 
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empíricas ou indutivas, com implicações obrigatórias acumuladas no Ascendente. O 

Descendente assinala a acumulação das leis deduzidas, obtidas por meio das leis 

fundamentais no Zênite, com o auxílio da lógica dedutiva, incluindo a semântica geral e 

todos os tipos de cálculos matemáticos (RANGANATHAN, 2009, p. 268). 

Para facilitar o acompanhamento da espiral, são utilizados números 

representando o que Ranganathan nomeia de quadrantes: no quadrante 1 (entre o 

Descendente e o Nadir) ocorre a observação e a experimentação dos fatos, com uma 

progressão em direção à particularização e uma regressão a partir da generalização; no 

quadrante 2 (entre o Nadir e o Ascendente) ocorre a formulação e o registro das leis 

empíricas, a partir do intelecto, com o uso da lógica indutiva; no quadrante 3 (entre o 

Ascendente e o Zênite) as leis fundamentais são apreendidas e registradas, havendo uma 

regressão a partir da particularização/concretude e uma progressão em direção ao 

máximo de generalização/abstração; e no quadrante 4 (entre o Zênite e o Descendente) 

as leis dedutivas são extraídas e registradas, juntamente com cálculos e a semântica 

geral para se extrair todas as inferências obrigatórias a partir das leis fundamentais. 

O movimento da espiral, como já dito, é interminável: um novo ciclo inicia-se 

no quadrante 1, onde será verificada empiricamente a validade das novas leis deduzidas, 

bem como serão feitos experimentos e observações adicionais que levarão ao acúmulo 

de novos fatos empíricos. Ranganathan alerta para o fato de que uma vez que as leis 

deduzidas sejam validadas empiricamente e que os novos fatos estejam em 

conformidade com as leis fundamentais, não há novo movimento na espiral. Contudo, 

diz que isso raramente se sustenta por muito tempo, o que mantém a dinâmica de todo o 

processo (RANGANATHAN, 2009, p. 271).  

Em consonância com o movimento contínuo da espiral do método científico, 

novos assuntos são formados, os quais passam por diferentes estágios. Como podemos 

observar na Figura 3, o movimento em espiral ocorre quando novos problemas surgem, 

demandando o desenvolvimento de pesquisa fundamental, que, por sua vez, pode 

fornecer subsídios para uma pesquisa aplicada, que precisa de um projeto piloto, que se 

desdobra na produção de novas máquinas, novos materiais, novos produtos, que são 

utilizados e que geram novos problemas, retomando o ciclo da espiral. É importante 

destacar que nem sempre todos esses estágios serão desenvolvidos, mas estes 

representam variadas possibilidades. 
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Figura 3 – Espiral do desenvolvimento de assuntos 

 
                   Fonte: Ranganathan (1967, p. 374). 

 

 

Segundo Campos (2001, p. 44), o Método Científico em Espiral propicia a 

integração contínua entre o conhecimento, o desenvolvimento de assuntos e a relação 

com a atividade da classificação: 

 

 
Ranganathan, assim, é singular na medida em que evidencia essa dinâmica, 

esse movimento constante e a possibilidade também de constantes 

modificações no Universo do Conhecimento e de Assuntos que influenciam o 

Universo de Trabalho da Classificação. 

 
 

 Para nossa pesquisa, esta percepção acurada de Ranganathan sobre o 

desenvolvimento do conhecimento, e, especificamente, do método científico e do 

desenvolvimento de assuntos, tem especial relevância, uma vez que remete ao contexto 

empírico de nosso estudo. Assim, ao destacar a velocidade e a complexidade do 

desenvolvimento científico, bem como as etapas pelas quais são formados novos 

assuntos, Ranganathan nos possibilita traçar uma relação direta com os projetos de 

pesquisa que figuram, nesta pesquisa, como o objeto classificado. Desse modo, os 

projetos, assim como os livros a serem classificados, precisam de uma classificação cuja 

base teórica acompanhe o vertiginoso avanço da ciência e do conhecimento produzidos. 
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Estágios da Teoria da Classificação para bibliotecas 

 

A Teoria da Classificação para bibliotecas pode ser dividida em dois estágios: o 

da Teoria Descritiva e o da Teoria Dinâmica, respectivamente (PARKHI, 1972, p. 53). 

A percepção destes dois momentos coloca-se como ponto crucial para a compreensão da 

dimensão das ideias de Ranganathan para o universo da classificação. Antes, contudo, 

de abordar cada um destes estágios, faz-se necessária uma importante distinção que 

marca a virada promovida por Ranganathan no âmbito da Teoria da Classificação, que 

deverá ser entendida como o pressuposto por ele adotado para sustentar sua teoria: trata-

se da distinção entre o Universo de Assuntos e o Universo do Conhecimento. Não é 

algo difícil de entender, mas seu esclarecimento é imprescindível para que possamos dar 

continuidade ao percurso que leva à construção da Teoria da Classificação Facetada e o 

que a faz ser considerada uma Teoria Dinâmica. 

Tendo em vista a época e o contexto em que tais termos foram utilizados por 

Ranganathan, podemos pensar neles no âmbito de uma biblioteca. Assim, já que a teoria 

de que falamos embasava um esquema de classificação para bibliotecas, podemos dizer 

que o Universo de Assuntos é aquele baseado nos assuntos dos livros, o que só é 

possível a partir de uma garantia literária: nesse universo, os assuntos já estão formados, 

a partir das obras publicadas. Já o Universo de Conhecimento é aquele que engloba a 

totalidade de conhecimentos que existem e dos que estão por vir; é onde se 

desenvolvem os assuntos, o método científico, conforme já mostrado anteriormente. É, 

pois, um universo dinâmico, que segue um movimento contínuo.  

Isto posto, quando falamos da Teoria Descritiva, devemos pensar no período em 

que os esquemas de classificação abarcavam somente o Universo de Assuntos existente, 

o qual, na Teoria Dinâmica, abre espaço para possibilitar a representação do Universo 

de Conhecimento, mudança esta que constitui um marco na Teoria da Classificação. 

Contudo, cabe destacar que dentro do Universo de Conhecimento existe a formação dos 

assuntos, os quais podem aparecer em documentos que precisam ser classificados; e 

assim o serão, no âmbito da Teoria Dinâmica. A questão central é perceber o avanço de 

um esquema rigidamente descritivo para um dinâmico, como será explicado a seguir. 
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A Teoria Descritiva 

 

Durante séculos, as bibliotecas tinham seus acervos organizados pelo tamanho 

dos livros e/ou pela natureza material destes, sendo o trabalho de organização feito na 

base de tentativa e erro ao longo do tempo, até que a classificação pelos assuntos dos 

livros mostrou-se mais conveniente aos leitores (NEELAMEGHAN, 2003, p. 546), 

convencionando-se o uso dos tradicionais sistemas de classificação, chamados de 

sistemas enumerativos, como a Classificação Decimal de Dewey (CDD), a mais 

utilizada nas bibliotecas em todo o mundo, até hoje. Contudo, tais sistemas, chamados 

enumerativos, apenas limitavam-se a enumerar e listar, previamente, uma série de 

assuntos já formados, aos quais eram vinculados símbolos para mecanizar o arranjo dos 

livros nas estantes; baseavam-se, portanto, no Universo de Assuntos existente. 

A Teoria Descritiva, portanto, descrevia as práticas em uso em diferentes 

esquemas de classificação existentes à época, que descreviam o estado do conhecimento 

no momento de sua construção. Durante esse estágio, a teoria seguia a prática, guiada 

em grande parte pela intuição dos classificacionistas. Havia, assim, a falta de uma 

abordagem científica que orientasse o trabalho de classificação, garantindo a 

objetividade em lugar da subjetividade que imperava até então (KUMAR, 1988, p. 91).  

 

Nessa época, com base em um estudo comparativo dos esquemas existentes 

para classificação, Richardson, Sayers e Bliss formularam alguns princípios 

empíricos. Isto pode ser tomado como a primeira aparição de uma teoria de 

classificação para bibliotecas. Esta teoria foi em grande parte descritiva e 

empírica. Não foi dinâmica; isto é, não tinha impulso interno para o 

autodesenvolvimento (NEELAMEGHAN, 2003, p. 546, tradução nossa). 

 

 

A Teoria Dinâmica 

 

 Diferentemente de uma teoria descritiva, uma teoria dinâmica deve possibilitar 

que um sistema de classificação seja capaz de refletir e acompanhar o desenvolvimento 

do Universo de Conhecimento, que se dá de forma contínua, conforme destacado por 

Ranganathan. Segundo Kumar (1988, p. 94), ela deve ser capaz de produzir uma 

metodologia segura para o planejamento de um esquema de classificação para 

bibliotecas, possibilitando a organização de novos assuntos e assuntos já conhecidos em 

lugares apropriados no esquema, sem prejudicar a sequência útil. 
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Uma teoria geral da classificação para bibliotecas pode fornecer diretrizes 

úteis para a pesquisa e desenvolvimento em todos os níveis, um padrão para 

se adequar e avaliar qualquer prática existente ou novo desenvolvimento, e 

um sistema de controle em cada estágio do trabalho. Assim, o 

desenvolvimento da disciplina de classificação poderia estar de acordo com o 

método científico. Facilitaria um processo ordenado de investigação, o 

exercício do pensamento analítico, uma abordagem crítica ao estudo da 

disciplina e abriria caminho para um maior desenvolvimento. Por sua vez, 

reduziria ao mínimo o número de etapas falhas na investigação e ajudaria a 

aumentar a consistência, a estabilidade e a confiabilidade da base da teoria e 

prática da classificação de bibliotecas. (NEELAMEGHAN, 2003, p. 546, 

tradução nossa). 

 

 

 

Já na época do curso que fez em Londres, Ranganathan teve a oportunidade de 

estudar algumas classificações do tipo descritivas. Naquele período, durante exercícios 

práticos nas aulas com a CDD, sentia-se incomodado por não ter a possibilidade de 

encontrar, na tabela, diferentes possibilidades de representação de assuntos, sendo 

obrigado a escolher um único assunto pré-definido. Sua insatisfação devia-se ao fato de 

que não havia nesses esquemas a preparação para a inclusão de novas classes de 

assuntos conforme estes iam surgindo. Ainda que fossem possíveis algumas 

atualizações e inclusões, estas se mostravam insuficientes para dar conta do avanço do 

conhecimento produzido. 

Tendo em vista a visão de Ranganathan sobre a produção de conhecimento, bem 

como sua insatisfação com os sistemas de classificação vigentes à época, ele, que já 

buscava um aporte teórico para a Biblioteconomia com suas cinco leis, adentra 

especificamente no campo das classificações para bibliotecas, inaugurando o que vem a 

ser chamar a Teoria Dinâmica da Classificação – o segundo estágio de que falamos 

anteriormente –, em que ele busca uma metodologia para a construção de esquemas de 

classificação que acompanhem a dinâmica do desenvolvimento do conhecimento. Cabe 

ressaltar que ele não partiu do zero para construir sua teoria: embora carecesse de uma 

base teórica, a teoria descritiva serviu de base para o desenvolvimento de uma teoria 

dinâmica da classificação.  

 

 
Ele observou o trabalho dos demais classificacionistas, acompanhou suas 

experiências e todo o processo avaliativo feito por Sayers em suas aulas; 

citou a Subject Classification de Brown em uma lista dos esquemas de 

classificação existentes (RANGANATHAN, 1967, p. 73) e também assistiu a 

uma palestra de Richardson. Desses fatos, depreende-se que teve contato com 

seus esquemas de classificação, além de ter feito a leitura da obra teórica de 
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Bliss [...]. Ranganathan também atuou no desenvolvimento da CDU, quando 

era integrante da FID, e realizou estudos comparativos entre a Colon 

Classification e a CDU, ao lecionar sobre a Teoria da Classificação 

(RANGANATHAN, 1967a, p. 24). Fica evidente na leitura do Prolegomena 

to Library Classification seu conhecimento e todo o trabalho de análise 

detalhado da Classificação Decimal de Dewey, que, já naquela época, era um 

dos trabalhos mais utilizados [...] (PORTUGAL, 2018, p. 240). 

 

 

Assim, partindo das contribuições anteriores relativas à classificação, bem como 

da experiência que vinha adquirindo ao longo dos anos enquanto bibliotecário, 

Ranganathan decide criar um esquema de classificação para a biblioteca em que 

trabalha: surge, então, a Colon Classification, em 1933. Em seu esquema, a menor 

unidade classificatória deixa de ser o assunto e passa a ser o que ele nomeia de isolados 

(ou ideias isoladas), os quais vão garantir a flexibilidade do esquema para representar o 

Universo de Conhecimento. Somente após a criação desta tabela é que ele busca 

explicitar e sistematizar os princípios teóricos utilizados em sua elaboração, o que 

resulta na publicação da primeira edição do seu Prolegomena to Library Classification, 

em 1937. Cabe destacar que é somente na segunda edição desta obra, em 1957, que a 

Teoria Dinâmica foi apresentada pela primeira vez. Mais tarde, em 1967, em sua 

terceira edição, a teoria se mostrou ainda mais sólida e completa (PARHKI, 1972, p. 

94), o que demonstra a dedicação e o esforço de Ranganathan para aprimorá-la. 

 

4.1.2 Princípios para elaboração de uma estrutura classificatória  

 

Ao desenvolver sua teoria, Ranganathan estava preocupado em garantir a 

hospitalidade dos esquemas de classificação; ou seja, que eles fossem capazes de 

representar novos assuntos, incluindo novas classes de assuntos que viessem a surgir. 

Conforme aponta Campos (2001, p. 28), ele expressou muito claramente a necessidade 

de que os esquemas de classificação para bibliotecas acompanhassem a evolução do 

conhecimento, permitindo a classificação de novos conhecimentos que fossem surgindo. 

 

 
O conceito inicial de hospitalidade só permitia a inclusão de novos assuntos 

dentro das classes principais e subclasses; não era possível a inclusão de 

novas classes em sua base notacional. Assim, a representação do 

conhecimento ficava restrita a dez classes principais e todo assunto novo que 

surgisse deveria ser classificado dentro dessa base (CAMPOS, 2001, p. 47). 
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 Para alcançar essa hospitalidade, Ranganathan cria e aplica alguns recursos 

notacionais, como a base ordinal e o dígito oitavizante, os quais tornavam viável a 

inserção de novas classes conforme elas surgiam. Além disso, o bibliotecário indiano 

elaborou uma série de princípios para conferir consistência à organização das estruturas 

classificatórias. Para Aranalde (2009, p. 11), o trabalho desenvolvido por Ranganathan 

buscava “compatibilizar uma classificação flexível, expansiva e prática com bases 

reconhecidamente científicas, sem tornar o sistema inconsistente ou inviável”.  

Isto posto, após termos explicitado o contexto em que surgiu a Teoria da 

Classificação Facetada e as motivações de Ranganathan para sua criação, constatamos a 

reconhecida importância da teoria para a Biblioteconomia, expandindo-se para a CI, 

com destaque para os estudos sobre OC. Dessa maneira, buscaremos, nas próximas 

seções, apresentar e detalhar os conceitos centrais da teoria em questão, bem como os 

princípios nela estabelecidos, os quais serão extremamente importantes para o 

desenvolvimento da presente pesquisa. 

 

Planos de trabalho 

 

Conforme foi dito anteriormente, Ranganathan trabalhou e aprimorou sua teoria 

por muitos anos até alcançar sua versão final: 

 

Ranganathan (1969, p. 3) relata que, nessas três primeiras edições da Colon, 

procurou superar os problemas que envolviam a representação de assuntos 

compostos, acrescentando letras do alfabeto romano aos números para indicar 

a presença de assuntos básicos e assuntos isolados na notação. Ele continua 

explicando que essa tentativa se mostrou insuficiente devido ao surgimento 

de um crescente número de assuntos compostos. Na quarta edição, 

desenvolveu o conceito das cinco categorias fundamentais: Personalidade 

(Personality), Matéria (Matter), Energia (Energy), Espaço (Space) e Tempo 

(Time), conhecidos pela sigla PMEST, reconhecendo como categorias 

existentes a priori. O estabelecimento dessas categorias o fez abolir os 

símbolos alfabéticos, permanecendo apenas com os “:” (dois pontos). Ainda 

assim, suas tentativas não foram promissoras. Em pouco tempo, o 

desenvolvimento da garantia literária apresentava novos termos, ocasionando 

dificuldades para a classificação. A real solução foi encontrada na divisão do 

trabalho da classificação em três planos (PORTUGAL, 2018, p. 201). 

 

 

 Como visto na citação acima, a divisão do trabalho da classificação em três 

planos simbolizou um importante avanço na teoria de Ranganathan, que só ocorreu após 

cerca de vinte anos de seu trabalho como classificacionista. A partir desta separação, ele 
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percebeu que era mais fácil tratar das questões e dos problemas de cada um dos planos 

de forma independente, cada um deles possuindo seus próprios princípios normativos 

(CAMPOS, 2001, p. 44). 

 

 
Trabalhar para o desenvolvimento de uma teoria de classificação para 

bibliotecas levou ao fato de que o projeto e a aplicação de um esquema para 

classificação para bibliotecas envolviam o trabalho nos planos das ideias, 

verbal e notacional. A teoria dinâmica também levou à percepção de que o 

trabalho nesses planos é separável e pode ser realizado de forma 

independente. [...] A separação do trabalho de classificação ao longo de três 

planos deve ser considerada como uma das contribuições básicas da teoria 

dinâmica da classificação para bibliotecas (KUMAR, 1988, p. 183, tradução 

nossa). 

 

 

 Fazem parte dos três planos: o Plano das Ideias (ou Ideacional), o Plano Verbal e 

o Plano Notacional. O primeiro deles trata dos conceitos, das abstrações consensuais do 

que se entende de um objeto, independentemente da sua forma de representação, por 

termos ou símbolos; como o próprio nome denota, ele se situa na mente. Para que estes 

conceitos possam ser comunicados, ou seja, para que possam sair do espaço da mente, 

precisam ser externalizados, e o são por meio de palavras que os denotam, que atuam 

como rótulos que podem ser de diferentes idiomas. Contudo, no plano verbal (plano da 

linguagem), frequentemente existem problemas que dificultam o entendimento e a 

percepção dos conceitos rotulados: casos de sinonímia e homonímia são alguns destes 

problemas, os quais são comparados a ervas daninhas por Ranganathan. Então, para 

superar os problemas percebidos no Plano Verbal, são atribuídos códigos que 

individualizam os conceitos, de modo que seu entendimento seja claro e preciso. 

Exemplificando, podemos pensar no conceito da fruta manga. Ao pensarmos nele, 

imediatamente apreendemos certas propriedades que o caracterizam: sabemos que se 

trata de uma fruta tropical, de cor avermelhada com partes amareladas, quando está 

madura, seu interior é da cor amarela, possui caroço, é doce... estamos no Plano das 

Ideias. Ao transpormos este conceito para o Plano Verbal, na língua portuguesa temos o 

termo “manga” (em inglês, temos “mango”), que pode ser confundido com manga no 

âmbito do domínio de vestuário (manga de blusa), ou, ainda, com as histórias em 

quadrinhos de origem japonesas denominadas “mangá”, com a falta do acento. 

Percebemos que o conceito de manga, que estava tão claro em nossa mente, adentra 

num confuso universo. Desse modo, se convencionamos que para a manga (fruta) eu 
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tenho o código 10R, para a manga (vestuário) eu tenho o código 20Y, e para mangá 

(revista) eu tenho o código 40T, em qualquer lugar do mundo o entendimento preciso 

desses termos será possibilitado. 

É interessante observar que, embora sejam tratados de maneira independente, há 

entre os três planos uma forte relação de dependência. Um surge em decorrência do 

outro; logo, um sem o outro não tem sentido. Como tudo em Ranganathan, também os 

planos de trabalho configuram um todo holístico e relacionado, que permitirão a 

execução do trabalho de classificação da melhor maneira possível, com base nos 

princípios e postulados de sua teoria.  

Nesta pesquisa, iremos nos aprofundar, especificamente, no Plano das Ideias, 

onde Ranganathan apresenta postulados, princípios e cânones para orientar a 

organização de conceitos de um dado domínio, tendo em vista a formação de um 

sistema de conceitos (CAMPOS; GOMES, 2008), os quais fornecem orientações para a 

construção de estruturas classificadas pelo classificacionista e para o uso por parte do 

classificador. Kumar (1988) reforça a utilidade dos princípios normativos de 

classificação, os quais podem servir a inúmeros objetivos, tais como o estudo crítico, a 

comparação e a interpretação de regras de diferentes tabelas de classificação; o 

desenvolvimento de uma teoria e, também, o fornecimento de uma base científica para a 

teoria, dentre outros. A ênfase destinada a este plano decorre dos objetivos de nosso 

estudo, os quais estão diretamente relacionados à formação de estruturas classificadas 

num domínio específico; em nosso caso, buscamos orientações que subsidiem a análise 

que será feita da estrutura classificatória dos portfólios de projetos da Embrapa. 

Consideramos a utilização dos princípios normativos do Plano Ideacional essencial para 

o desenvolvimento desta atividade. 

 

O Plano das Ideias 

 

Para a melhor compreensão deste plano, consideramos importante abordar o que 

Ranganathan entende por ideia. Ele ressalta que, embora a teoria da classificação por ele 

desenvolvida seja direcionada ao universo de assuntos, este faz parte do universo das 

ideias, onde tudo se inicia. Para tanto, iremos descrever conceitos afins, que se fazem 

necessários para chegar ao entendimento das ideias.  
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Assim, iniciamos pelos estágios da pré-ideia (RANGANATHAN, 1967, p. 80), 

que tratam, como o nome já diz, dos estágios anteriores à formação das ideias na mente 

do ser humano. Tudo começa a partir do chamado percepto puro, que nada mais é do 

que uma impressão significativa, produzida por qualquer entidade através de um único 

sentido primário, que é depositada na memória (RANGANATHAN, 1967, p. 80). Logo, 

percebemos o percepto puro como algo natural e instintivo do ser humano, visto que 

através dos nossos sentidos percebemos o ambiente que nos rodeia.  

A existência de um percepto pressupõe o que Ranganathan denomina percepção; 

ou seja, a entidade que existe fora da mente e causa a impressão (o percepto). O autor dá 

o exemplo da impressão de um ponto de luz cintilante no céu, obtida através do sentido 

da visão, que tem a estrela distante como sua entidade-correlata. Neste caso, a 

impressão produzida pela luz na memória é o percepto; e a estrela, a percepção. Quando 

dois ou mais perceptos puros formados simultaneamente ou em rápida sucessão são 

associados e resultam numa impressão depositada na memória, temos os perceptos 

compostos (RANGANATHAN, 1967, p. 80). 

 
 

Vamos considerar uma criança. O sentido da visão produz em sua memória a 

impressão do percepto puro da figura de um corvo. O sentido da audição 

produz na memória a impressão da pura percepção do som "caw... caw". As 

duas impressões estão associadas na memória. Esta associação produz o 

percepto composto [...] (RANGANATHAN, 1967, p. 80, tradução nossa). 

 

 

Como resultado da associação de perceptos – puros e compostos – já 

depositados na memória, chega-se à formação do conceito. Ranganathan (1967, p. 80) 

ressalta que é tênue a linha que distingue um percepto composto de um conceito, 

sinalizando que o primeiro transita para o segundo. Na sequência, temos o que o autor 

chama de apercepção, ou seja, a assimilação dos perceptos e conceitos recentemente 

formados, juntamente com os conceitos previamente existentes na memória. 

 

 
[...] é a partir da formação dos conceitos que se vai produzir na mente do ser 

humano um quadro de identidade com o mundo que o cerca. Em um 

momento posterior à formação dos conceitos, isto é, a partir da existência de 

um padrão conceitual já estabelecido, pode ocorrer a assimilação de novas 

experiências, o que leva ao processo que Ranganathan denomina de 

apercepção. O conjunto destas apercepções depositadas na memória se dá, 

então, a partir dos conceitos já presentes na memória, como acréscimo da 

assimilação de perceptos recentemente recebidos e conceitos recentemente 

formados (CAMPOS, 2001, p. 39). 
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Isto posto, após as etapas descritas, finalmente chegamos ao conceito de ideia, 

que aparece na denominação do plano de trabalho de que estamos falando. Assim, ao 

destacar a importância deste, o autor recorre aos Upanishads14, em que se compreende a 

mente como a essência do homem, bem como o lugar onde se originam as ideias 

(RANGANATHAN, 1967, p. 327).  Ideia, para ele, é definida como o produto do 

pensar, refletir, imaginar, etc., obtido pelo intelecto, integrando, com a ajuda da lógica, 

uma seleção da massa da apercepção e/ou o que é diretamente apreendido pela intuição 

e depositado na memória (RANGANATHAN, 1967, p. 81). 

Um corpo organizado e sistematizado de ideias gera um assunto, cuja extensão e 

intensão tendem a cair coerentemente dentro do campo de interesse e confortavelmente 

dentro da competência intelectual e do campo da inevitável especialização de uma 

pessoa (RANGANATHAN, 1967, p. 82). Ele traz, ainda, o conceito de ideia isolada, 

definido como qualquer ideia ou complexo de ideias que se encaixa para formar um 

componente de um assunto, mas que, sozinho, não pode ser considerado como tal. 

"Estrutura" é um exemplo de isolado, já que, frequentemente, figura como um 

componente de muitos assuntos, como “estrutura física”, “estrutura química”, “estrutura 

social”, “estrutura linguística”, etc., sendo cada um deles específico para um especialista 

no assunto em questão. Índia é outro exemplo, de isolado de lugar, na medida em que 

podemos ter diversos assuntos cuja abordagem se dá na Índia, por exemplo “Sociologia 

da Índia”, “Culinária na Índia”, etc. (RANGANATHAN, 1967, p. 83). 

A partir da compreensão de tais conceitos, podemos, enfim, falar um pouco 

sobre o Plano das Ideias. Satija (2017) o considera como uma fase de pensamento, 

política e tomada de decisão. Este plano é considerado por Ranganathan como supremo 

em relação aos demais, na medida em que estes apenas representam e externalizam 

aquilo que é formado no Plano das Ideias, que é invisível. O autor chega a compará-lo 

ao senhor que possui servos para servi-lo; neste exemplo, os servos são representados 

pelos Planos Verbal e Notacional. 

 

 
Vamos olhar uma tabela de classes ou de isolados. Percebemos números e 

palavras apenas. Ali estão manifestados o Plano Verbal e o Notacional. O 

Plano Ideacional não está. As ideias se escondem atrás dos números que as 

representam e as palavras que as denotam. Esses números e palavras nos 

 
14 Os Upanishads derivam do mais antigo texto hindu, os Vedas, que formam a base de toda a filosofia do 

hinduísmo. Por meio de diálogos entre mestre e discípulo, os Upanishads falam sobre a compreensão da 

alma humana (Atman) e o caminho para se atingir a realidade absoluta (Brahman). 
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interessam somente porque as ideias estão escondidas atrás deles. O Plano 

Ideacional é o plano superior, e ainda mais, ele não se manifesta por si 

mesmo diretamente. Ele é invisível como Deus. E é também tão tolerante 

como Deus. Pois ele não força os outros além de sua capacidade. Ele espera 

com paciência até eles se ajustarem (RANGANATHAN, 1967, p. 335, 

tradução nossa). 

 

 

O autor discorre, ainda, sobre uma espécie de fascínio existente no âmbito do 

Plano Verbal, uma vez que, nele, uma pessoa é tentada a nomear uma mesma ideia de 

diversas maneiras alternativas, iludindo-se que se trata de várias novas ideias, quando, 

na verdade, é uma só. Neste sentido, destaca que tal conduta deve ser evitada no campo 

científico, e que, neste contexto, os classificacionistas têm muito a contribuir. 

 

 
Essa ilusão é uma fonte de grande dissipação de energia mental entre aqueles 

que buscam qualquer ciência - pura ou aplicada, natural ou social. Os 

cientistas estão, portanto, deliberadamente tentando escapar dessa fascinação 

de um papel no Plano Verbal e evitar a ocultação do Plano das Ideias. Os 

classificacionistas também devem desenvolver a capacidade de evitar tal 

ocultação. Pois, sua missão na vida é conservar o potencial de pesquisa da 

humanidade. Eles devem, portanto, praticar uma economia perfeita no uso 

das palavras e, de fato, fazer a ideia avançar continuamente sem qualquer 

impedimento das palavras (RANGANATHAN, 1967, p. 335, tradução 

nossa). 

 

 

 

Como vimos, é no Plano das Ideias que todo processo de classificação tem 

início, uma vez que a formação de assuntos sucede a formação das ideias, na mente do 

homem. Logo, a análise de Ranganathan tem início neste plano: através de uma 

abordagem indutiva, ele descreve a formação dos perceptos, das ideias e dos conceitos. 

Somente após esse processo é que se torna possível a formação de assuntos, os quais 

são o foco da classificação e da sua teoria. Neste sentido, quando a análise passa para o 

Universo de Assuntos, Ranganathan inicia um processo dedutivo a partir da aplicação 

do Postulado das Categorias Fundamentais, do qual falaremos a seguir. Portanto, é 

importante notar a presença dessas duas abordagens – indutiva e dedutiva – na teoria de 

Ranganathan, bem como que as categorias não são o início do processo, mas o fim; 

antes disso, como vimos, se dá a formação dos conceitos, para que, então, ocorra a 

formação de assuntos e o posterior estabelecimento das categorias fundamentais. 
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Categorias 

 

 O primeiro passo do classificacionista ao criar um esquema de classificação 

ocorre no Plano das Ideias, quando ele realiza o mapeamento do Universo de Assuntos, 

para o qual Ranganathan adota o Postulado das Categorias como o princípio normativo 

para organizar este universo (CAMPOS, 2001, p. 54). De acordo com este postulado, o 

Universo de Assuntos é dividido em grandes categorias bastante abrangentes, que 

funcionam como o primeiro corte classificatório, possibilitando que se tenha uma visão 

global do referido universo. Ranganathan utiliza as categorias para pensar sobre um 

domínio, mas elas, em si, não aparecem nos esquemas de classificação; o que aparece 

são as facetas, que manifestam tais categorias, como veremos mais adiante. 

 

 
Há cinco e somente cinco Categorias fundamentais; são elas Tempo, Espaço, 

Energia, Matéria e Personalidade. Esses termos e as ideias denotadas são 

usados estritamente no contexto da disciplina de classificação. Não tem nada 

a ver com seu emprego em metafísica ou física. Em nosso contexto, seu 

significado pode ser visto somente nas declarações sobre as facetas de um 

assunto – sua separação e sequência. Este conjunto de categorias 

fundamentais é, em síntese, denotado pelas iniciais PMEST 

(RANGANATHAN, 1967, p. 398, tradução nossa). 

 

 

 Ranganathan esclarece que o número de cinco categorias não é absoluto ou 

arbitrário: reconhece que poderão considerar outras categorias também relevantes para 

determinados domínios, mas que, ao longo de anos de experiência em seu trabalho 

como bibliotecário, este número lhe pareceu suficiente e satisfatório. Para explicarmos 

cada uma das categorias, partimos daquelas cujo entendimento mostra-se mais simples, 

o que nos leva a apresentar o PMEST em sua ordem inversa. 

 A categoria Tempo denota noções que comumente utilizamos para nos 

referirmos a determinados períodos. São exemplos as seguintes ideias isoladas: anos, 

décadas, séculos, dia, noite, estações do ano, dentre outros. 

 A categoria Espaço também não apresenta divergências quanto ao seu uso 

habitual. São alguns exemplos continentes, países, estados, a superfície da terra e outros 

termos que reflitam o local onde ocorre determinado fenômeno. 

 A partir da categoria Energia começamos a notar um aumento na complexidade 

das categorias, sendo seu entendimento e seu próprio nome menos evidentes no senso 

comum. Em síntese, ela expressa uma ação que pode ocorrer em qualquer entidade, seja 
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ela animada, inanimada, conceitual ou intuitiva. São exemplos as facetas relativas a 

problema, método, processo, operação, técnica. 

 A categoria Matéria requer uma maior atenção. Tradicionalmente, suas 

manifestações poderiam ocorrer tanto nos materiais como nas propriedades intrínsecas 

aos objetos. O exemplo clássico fornecido por Ranganathan (1967) é o da mesa, que 

pode ser feita do material madeira e pode ter a propriedade de ter certa altura. Nota-se 

que tanto o material quanto a propriedade não são a própria mesa, mas são intrínsecos a 

ela e podem manifestar-se em muitos outros contextos. Ocorre que, em 1987, na sétima 

edição da Colon Classification, Ranganathan apresenta uma importante alteração na 

categoria: inclui o método como mais uma de suas manifestações. 

Por fim, temos a última e mais complexa categoria fundamental: a 

Personalidade. A própria recomendação de Ranganathan sugere sua peculiaridade: 

deve-se chegar a ela por meio da eliminação das outras facetas; aquilo que não for 

Matéria, Energia, Espaço ou Tempo, é Personalidade. Trata-se do chamado método de 

resíduos. Segundo Broughton (2006, p. 53), esta categoria se manifesta a partir dos 

conceitos centrais que representam o objeto primário de estudo dentro de uma 

disciplina, uma vez que representam a essência dessa disciplina. 

 

 
A contribuição de Ranganathan e o grande avanço na análise de facetas foi 

ver que não apenas havia conceitos recorrentes comuns a praticamente todos 

os assuntos, mas também que havia tipos comuns de conceitos dentro dos 

próprios assuntos. Algumas eram atividades ou ações, que ele chamava de 

faceta da Energia; outros relacionados a substâncias constituíam a faceta 

Matéria; os conceitos centrais representam o objeto primário de estudo dentro 

de uma disciplina, que Ranganathan chamou de faceta Personalidade, uma 

vez que representava a essência da disciplina. Os membros da faceta 

personalidade são muitas vezes (embora não exclusivamente) entidades de 

um tipo ou de outro: plantas, animais, compostos químicos, corpos 

astronômicos, formações geográficas, religiões, objetos manufaturados, e 

assim por diante. A estes foram adicionados o espaço e o tempo comumente 

encontrados para dar a famosa fórmula da faceta de Ranganathan, PMEST. 

[...] Dentro de uma disciplina ou domínio de assunto, todos os conceitos ou 

termos podem ser organizados nestas cinco categorias (BROUGHTON, 

2006, p. 53, tradução nossa). 

 

 

 Em nosso estudo, consideramos analisar a base classificatória da estrutura 

formada pelos portfólios da Embrapa à luz destas categorias, de modo a verificar o nível 

de consistência que se mantém no âmbito do que se denomina base classificatória. 
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O princípio de ordenação utilizado pode servir tanto como uma diretriz para 

determinar a forma pela qual a base classificatória será organizada, ou seja, 

por domínios do conhecimento, por objetos, por funções, entre outros, como 

também pode direcionar a forma de organização das classes − por exemplo, 

se a base classificatória é disciplinar, como na CDD, o princípio de 

ordenação no interior das disciplinas também será por subdisciplinas, ou no 

caso da Colon Classification, cuja base classificatória é disciplinar, no 

interior de cada disciplina o princípio de ordenação será por categorias 

(PORTUGAL, 2018, p. 119). 

 
 

Facetas 
 

Ranganathan (1967, p. 88) define faceta como um termo genérico usado para 

denotar qualquer componente – seja ele um assunto básico ou um isolado – de um 

assunto composto. No âmbito das classificações especializadas, a faceta é definida 

como uma manifestação das cinco categorias fundamentais (VICKERY, 1980, p. 212). 

La Barre (2010) destaca que, ao descrever uma faceta, Ranganathan recorre ao conceito 

de característica, refletindo seu conhecimento matemático: 

 

Aqui, a característica é equivalente a um parâmetro matemático que apresenta 

uma gama de possíveis fatores, aspectos ou elementos que auxiliam na 

identificação de uma coleção de casos distintos. Na teoria das facetas, cada 

parâmetro cria uma dimensão ou um pequeno número de agrupamentos, e 

cada agrupamento representa uma faceta. Cada faceta tem potencialmente 

múltiplas dimensões (LA BARRE, 2010, p. 246). 

 

 

As facetas podem ser de dois tipos: facetas básicas ou facetas isoladas. As 

primeiras agrupam assuntos básicos (áreas do conhecimento), enquanto as segundas 

agrupam isolados (conceitos).  

 

 
A faceta básica é o primeiro elemento do contexto especificado. Um assunto 

simples tem somente uma faceta básica, e um assunto composto tem uma 

faceta básica e uma faceta isolada, por exemplo, Agricultura do Milho. O 

papel da faceta básica é dirigir o classificador para a área do conhecimento 

(Matemática, Literatura, História). Para classificar o documento, ele precisa 

de facetas isoladas que se encontram no interior da faceta básica (CAMPOS, 

2001, p. 53). 
 

 

Gomes e Campos (2019, p. 22) ressaltam que a reunião de objetos a partir da 

identificação das facetas produz estruturas lógicas (aquelas que apresentam relações de 

gênero e espécie), mas destacam que Ranganathan não negligenciou o conceito de parte, 

por nós abordado nesta pesquisa tendo em vista sua pertinência em relação ao contexto 
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dos portfólios e dos projetos de pesquisa que os compõem, constituindo uma parte deste 

conjunto. Neste sentido, descrevemos as relações partitivas por ele descritas 

(RANGANATHAN, 1967), através dos cinco conceitos que ele apresenta: todo; parte; 

porção; órgão; e constituinte, cujas definições são explicitadas a seguir. 

Em relação ao “todo”, Ranganathan aponta duas concepções: no sentido 1, é 

aplicado a um universo de entidades, em que todas elas estão reunidas; no sentido 2, é 

aplicado a uma entidade típica de um universo de entidades, a entidade completa – a 

totalidade. Também em relação à “parte”, são apresentadas duas concepções: no sentido 

1, se aplica a um universo de entidades: a algumas, mas não a todas as entidades; no 

sentido 2, se aplica a uma entidade típica de um universo de entidades, um não-todo 

dele. Já a “porção” equivale ao conceito de parte no sentido 1, mas ele esclarece que 

prefere utilizar o termo “porção” em vez de “parte”. Quanto ao “órgão”, ele é 

considerado uma parte funcional de uma entidade típica do universo de entidades; ou 

seja, os diferentes órgãos de um todo geralmente desempenham diferentes funções e 

possuem diferentes estruturas; ou, ainda, são formados ou constituídos por diferentes 

modos. Um “órgão” se distingue do todo e de seus outros órgãos; em alguns casos, é 

separável do todo; mas, neste caso, cessa sua função. Por fim, o “constituinte” aplica-se 

a uma dada entidade de um universo de entidades, quando não desempenha qualquer 

função específica própria em relação ao todo, mas possui uma individualidade própria, 

podendo ocorrer em diferentes universos de entidades (RANGANATHAN, 1967). 

Exemplificando, no universo de mobiliário, madeira é constituinte de um móvel, mas 

pode ser uma personalidade em qualquer outro universo de entidades, como numa 

entidade social (GOMES; CAMPOS, 2019, p. 23). 

 

Cânones para o trabalho no Plano das Ideias 

 

Um esquema de classificação pressupõe o conceito anterior de um esquema de 

classes, o qual, segundo Ranganathan, envolve cinco conceitos inerentes, a saber: 

características, sucessão de características, renque de classes, cadeia de classes e 

sequência de filiação (KUMAR, 1988, p. 108). Neste sentido, pensando na organização 

dos conceitos nos renques e nas cadeias, Ranganathan elabora uma série de princípios 

para permitir que esses conceitos possam ser estruturados de forma sistêmica, de modo 

que as cadeias sejam estruturadas em classes abrangentes, as facetas, e estas últimas 
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dentro de uma dada categoria fundamental (CAMPOS, 2001, p. 58). Para tanto, a partir 

dos cinco conceitos sinalizados, no âmbito do Plano das Ideias, estabelece os quinze 

cânones que serão descritos nesta seção. 

A utilidade destes princípios canônicos é reforçada por Gomes, Motta e Campos 

(2006), que destacam que eles também podem ser utilizados na atividade de análise e 

construção de uma taxonomia (GOMES; MOTTA; CAMPOS, 2006), o que evidencia a 

importância e a atualidade de estudá-los. Para a sistematização e explicação dos 

cânones, recorremos diretamente à obra de Ranganathan – Prolegomena to library 

classification (1967) –, a qual serviu de base para as explicações e exemplos fornecidos.  

 

Quadro 1 – Cânones para o trabalho no Plano das Ideias 

 
 Fonte: Gomes; Motta; Campos (2006). 

 

Cânones para Características 

 

Ranganathan define uma característica como um atributo a partir do qual é 

possível dividir um universo de entidades, determinando suas semelhanças ou 

diferenças (RANGANATHAN, 1967, p. 55). O atributo corresponde a qualquer 

propriedade, qualidade ou medida quantitativa de uma entidade. Por exemplo, o peso de 

uma pessoa é um atributo que ela possui. Num universo de alunos numa sala, se desejo 

utilizar este atributo para formar grupos de alunos com pesos distintos (alunos com 

20kg, alunos com 30k, etc.), estou usando uma característica de divisão, a partir da qual 

será possível a formação de classes e, por conseguinte, de renques e cadeias. As 

características devem obedecer aos cânones abaixo descritos: 
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▪ Cânone da diferenciação: uma característica usada como base para a 

classificação deve diferenciar algumas de suas entidades, de modo que 

possibilite a origem de no mínimo duas classes ou isolados. Por exemplo: no 

universo dos seres humanos, a característica “altura” pode pode ser utilizada 

para diferenciar as pessoas; contudo, a característica de “possuir um rosto” não o 

faz, uma vez que todo ser humano possui um rosto, o que, por consequência, não 

formaria novas classes (RANGANATHAN, 1967, p. 145). 

 

▪ Cânone da relevância: uma característica usada como base para a classificação 

de um universo deve ser relevante para o propósito da classificação. Não há 

regras para os propósitos ou para o número de características relevantes 

utilizadas. O que fica claro é que devem ser feitas escolhas que favoreçam a 

utilidade do esquema de classificação, tendo em vista os seus propósitos. Por 

exemplo: num universo de meninas, o propósito, em determinado contexto, é 

agrupá-las segundo seu nível de habilidade para esportes. Logo, características 

como a cor da pele, dos olhos ou do cabelo serão irrelevantes a este propósito; 

enquanto que características como o peso, idade e força física poderão ser úteis 

(RANGANATHAN, 1967, p. 146). 

 

▪ Cânone da verificabilidade: uma característica usada como base para a 

classificação deve ser definitiva e verificável. Por exemplo: no universo dos 

dramaturgos, se o ano de nascimento deles é verificável, isso pode ser usado 

como uma característica de divisão (RANGANATHAN, 1967, p. 148).  

 

▪ Cânone da permanência: uma característica usada para classificar um universo 

deve permanecer a mesma enquanto não houver mudança no propósito da 

classificação. Por exemplo: o uso da cor como característica para classificar o 

camaleão ou da posição política dos políticos, para classifica-los, não é 

aconselhável, na medida em que estas não são características permanentes 

daqueles objetos, e tendem a variar com muita frequência, o que fere ao que 

orienta este cânone. Assim, devem ser buscadas formas alternativas para a 

classificação nesses casos (RANGANATHAN, 1967, p. 149). 
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Cânones para a sucessão de características 

 

Ranganathan determina que os cânones abaixo descritos devem ser aplicados a 

qualquer universo de entidades. 

 

▪ Cânone da concomitância: não devem ser utilizadas duas características que 

produzam o mesmo renque de classes. Por exemplo: usar a característica “ano de 

nascimento” e a característica “idade”, gera como resultado o mesmo renque de 

classes, o que não é útil, e fere, portanto, ao que é determinado neste cânone 

(RANGANATHAN, 1967, p. 153). 

 

▪ Cânone da sucessão relevante: a sucessão das características deve ser relevante 

aos propósitos da classificação. Por exemplo: na CDD, "linguagem", "forma" e 

"período" são as três características usadas na classificação do universo de 

assuntos da Literatura. Existem seis sucessões diferentes nas quais elas poderiam 

ser usadas, mas a CDD opta pela sucessão "linguagem", "forma" e "período", 

considerada mais relevante ao propósito da classificação dos livros a partir da 

conveniência dos leitores (RANGANATHAN, 1967, p. 154). 

 

▪ Cânone da sucessão consistente: uma vez adotada uma sucessão de 

características, ela deve ser usada de modo consistente. Por exemplo: na Colon 

Classification, na classe História, a sucessão das características principais se dá 

na seguinte ordem: “comunidade”, “organizações do estado”, “atributo das 

organizações” e “período”, a qual deve ser mantida e utilizada por todos aqueles 

que utilizarem este esquema de classificação (RANGANATHAN, 1967, p. 156). 

Gomes, Motta e Campos (2006) ressaltam que esta orientação é relevante para a 

construção de uma tabela de classificação, onde as características costumam ser 

definidas no momento do planejamento da tabela, independentemente dos 

recursos que poderão ser incorporados à base de informação. 

 

Cânones para renques 
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Um renque consiste numa série de classes derivadas de um universo com base 

em uma única característica, em algum passo da divisão, para estabelecer um arranjo 

completo na sequência preferida (RANGANATHAN, 1967, p. 61). Em outras palavras, 

é uma série horizontal de conceitos resultante da aplicação de uma única característica 

de divisão (CAMPOS, 2001, p. 51). Na Figura 4, formam um renque as áreas de 

conhecimento “Matemática”, “Física”, “Química”, “Botânica” e “Zoologia”, todas 

possuindo em comum a característica de ser uma “Ciência Pura”. Os cânones para 

renques orientam a formação das classes e a sequência a ser seguida em um esquema de 

classificação, devendo obedecer aos quatro cânones em seguida descritos. 

 

Figura 4 – Renque 

 
                               Fonte: Piedade (1983, p. 27) 

 

 

▪ Cânone da exaustividade: os renques devem ser exaustivos quanto às classes que 

os compõem; ou seja, devem abarcar a totalidade de classes existentes no 

contexto do renque, acompanhando o desenvolvimento do conhecimento. Por 

exemplo: a Colon Classification permite que qualquer número de classes seja 

enumerado em um renque até que o seu universo imediato esteja esgotado. Além 

disso, se novas classes aparecem no universo imediato, elas podem ser 

interpoladas ou extrapoladas em seus respectivos lugares apropriados entre as 

classes já enumeradas (RANGANATHAN, 1967, p. 159). 

 

▪ Cânone da exclusividade: as classes de um renque devem ser mutuamente 

exclusivas; ou seja, os elementos de uma classe não devem constituir outra 

classe. Por exemplo: no universo dos professores, num renque com as classes 

“químicos”, “zoologistas”, “especialistas em religião”, “aulas cansativas”, “aulas 

brilhantes” etc. percebemos o problema de que existem dois tipos diferentes de 

características; um, agrupa os três primeiros termos a partir dos assuntos de 

especialização dos professores; outro, os reúne a partir de suas habilidades 

retóricas, o que fere ao cânone da exclusividade (RANGANATHAN, 1967, p. 
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160). Cumpre ressaltar que este cânone foi criado com vistas à ordenação física 

dos documentos nas estantes, o que nem sempre15 é necessário no âmbito da 

informação no contexto digital, onde a classificação cruzada permite que um 

documento virtual seja mantido em mais de um lugar (SATIJA, 2017). 

 

▪ Cânone da sequência útil: a sequência das classes num renque de classes deve 

ser útil aos propósitos da classificação. São inúmeras as possibilidades de 

sequências úteis, o que faz Ranganathan criar um conjunto de princípios para 

orientar a formação dessas sequências (RANGANATHAN, 1967, p. 163). 

 

▪ Cânone da sequência consistente: classes semelhantes em renques diferentes 

devem ter uma sequência paralela a todos os renques, o que favorece a economia 

de tempo e diminui o esforço mental de classificadores e usuários. Por exemplo: 

a ordem das classes da História de um país deve ser a mesma para a História de 

outros países, sempre que possível (GOMES; MOTTA; CAMPOS, 2006). 

 

Cânones para cadeias 

 

Uma cadeia corresponde a uma série vertical de conceitos, gerada a partir de 

subdivisões sucessivas, sendo que cada conceito possui uma característica a mais ou a 

menos, conforme a cadeia ascendente ou descendente (CAMPOS, 2001, p. 51), 

conforme exemplificado na Figura 5. Os cânones apresentados auxiliam na construção 

das cadeias, estabelecendo a ordem que um conceito deverá estar em relação ao outro. 

 

Figura 5 – Cadeia 

 
                                            Fonte: Elaborado pela autora baseado em Piedade (1983, p. 27). 

 
15 No contexto das ontologias, por exemplo, o cânone da exclusividade passa a ser relevante, uma vez que 

se faz importante caracterizar a essência das coisas, já que a subordinação de um conceito a “dois pais”, 

de modo geral, não permitirá a validação da ontologia, a menos que esse conceito seja subordinado a um 

conceito que tenha as mesmas características essenciais que ele. 
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▪ Cânone da extensão decrescente: ao descer na cadeia desde o primeiro nível até 

o último, a extensão das classes ordenadas, conforme o caso, deve diminuir e a 

intensão, aumentar, em cada passo (RANGANATHAN, 1967, p. 174). Piedade 

(1983) esclarece os conceitos de extensão e intensão (ela adota o termo 

compreensão em lugar de intensão), respectivamente: 

 

A extensão de um gênero é a soma de todos os membros que fazem parte de 

todas as suas espécies. A extensão de uma classe é o conjunto dos membros 

que possui. Compreensão [...] é o número de qualidades que distinguem as 

espécies, a soma de todas as propriedades comuns aos membros da classe 

(PIEDADE, 1983, p. 28). 

 

 

▪ Cânone da modulação: uma cadeia de classes deve incluir todas as classes, 

conforme o caso, de toda e qualquer ordem que esteja entre as ordens do 

primeiro e do último elo da cadeia (RANGANATHAN, 1967, p. 176); ou seja, 

não se deve pular passos ao estabelecer uma cadeia de classes. Por exemplo: “a 

classe de instituições culturais não pode ter como passo imediato na cadeia a 

classe bibliotecas públicas; é preciso introduzir entre ambas a classe bibliotecas” 

(GOMES; MOTTA; CAMPOS, 2006). 

 

Cânones para sequência de filiação 

 

Os cânones deste tipo referem-se às relações de subordinação e coordenação 

entre as classes. 

 

▪ Cânone para classes subordinadas: numa sucessão de classes, cada uma deve 

seguir imediatamente a outra, sem que seja interrompida pela inclusão de uma 

ou mais classes de natureza distinta (GOMES; MOTTA; CAMPOS, 2006). Por 

exemplo: na classe 37 (Educação) da CDU (ed. 1997) a sucessão dos níveis de 

ensino – elementar, médio e superior – não é respeitada; após o nível médio, ao 

invés de, numa sequência natural, ser incluído o nível superior, outros tipos de 

ensino são mencionados, tais como educação e ensino fora da escola e ensino 

profissionalizante. As autoras ressaltam que este cânone complementa o cânone 

da modulação. 
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▪ Cânone para classes coordenadas: as classes originadas de uma mesma classe 

superordenada, que formam um único renque, nele aparecendo 

consecutivamente, não devem ser separadas umas das outras por classes que não 

façam parte do seu universo imediato (RANGANATHAN, 1967, p. 179). 

 

Após a enumeração e descrição de cada um dos cânones estabelecidos por 

Ranganathan para o Plano das Ideias, cumpre ressaltar que o fizemos tendo em vista 

apresentar de maneira completa o contexto do referido plano; logo, não necessariamente 

todos estes poderão ser verificados ou considerados úteis para a análise e posterior 

estabelecimento de diretrizes para a estrutura classificatória dos portfólios. 

 

4.2 TEORIA DO CONCEITO 

 

 A Teoria Analítica do Conceito voltada para o referente (aqui citada apenas 

como Teoria do Conceito) oferece elementos para a formação dos conceitos, para a 

compreensão destes como sínteses de características, para a descoberta de suas 

características, das relações conceituais, e, por fim, para a construção de sistemas de 

conceitos de acordo com critérios objetivos (DAHLBERG, 1978c, p. 18). A importância 

desta teoria para a OC é evidente, dada sua relação direta com o desenvolvimento de 

SOC – esquemas de classificação, tesauros, ontologias, entre outros. Sua relevância, 

ainda na atualidade, é explicitada por diversos pesquisadores da área que discorrem 

sobre o tema, como Stock (2010), Friedman e Thellefsen (2011), Smiraglia e Heuvel 

(2013), Melo e Bräscher (2014), para citar apenas alguns. 

Na presente pesquisa, esta teoria se mostra extremamente adequada como parte 

da fundamentação teórica utilizada para o entendimento do conteúdo conceitual da base 

classificatória da estrutura dos portfólios. Neste sentido, daremos particular ênfase às 

definições conceituais, as quais devem ser concebidas a partir de uma abordagem 

onomasiológica, da qual falaremos mais adiante. Ademais, a Teoria do Conceito figura 

como um importante alicerce para o profissional da informação envolvido com 

atividades relacionadas à modelização de domínios de conhecimento – o modelizador 

ou, nos termos de Ranganathan, o classificacionista. Isto se deve, particularmente, por 

seu enfoque nas definições conceituais, que representam e restringem o entendimento de 

um conceito a partir das características de um dado objeto tendo em vista o contexto no 
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qual ele é abordado, facilitando a compreensão comum deste e evitando que equívocos e 

ambiguidades ocorram, o que é fundamental para as atividades da OC. 

 

4.2.1 Seu contexto de criação 

 

A Teoria do Conceito é construída por Ingetraut Dahlberg nos anos 70, no 

âmbito do seu trabalho no Comitê de Análise Conceitual e Terminológica (COCTA) da 

Associação Internacional de Ciência Política (IPSA) e da Associação Internacional de 

Sociologia (ISA), que tratava da adoção de princípios para a elaboração de 

terminologias no contexto das Ciências Sociais. Posteriormente, tal teoria é utilizada no 

campo das linguagens documentárias verbais, especificamente para a elaboração de 

tesauros, devido à pertinência de seus princípios para o estabelecimento de relações e 

para a determinação do termo, no plano verbal (CAMPOS, 2001a, p. 92).  

A partir desta teoria, tornou-se mais claro o entendimento do que vem a ser o 

conceito (por vezes equivocadamente confundido com o termo), o que muito contribuiu 

para as atividades relacionadas à Organização e Representação do Conhecimento, 

notadamente aquelas voltadas à recuperação da informação. “A Teoria do Conceito 

possibilitou um método para a fixação do conteúdo do conceito e para seu 

posicionamento em um Sistema de Conceitos” (CAMPOS, 2001a, p. 92). No 

“Diccionario de Organización del Conocimiento”, Barité (2015) define conceito como: 

 

 
Abstração ou noção que se refere a uma unidade de conhecimento, 

independentemente de sua expressão linguística, e inclui todas as suas 

características essenciais. O conceito, como representação simbólica, está na 

base da Teoria da Classificação e da Terminologia, pois é o elemento 

indivisível que permite representar o conhecimento contido nos documentos 

e organizar as declarações correspondentes à ideia de qualquer coisa. Em 

vocabulários controlados e em linguagem natural, o conceito é representado 

por um rótulo (BARITÉ, 2015, p. 52, tradução nossa). 

 

Ingetraut Dahlberg 

 

Pesquisadora alemã formada em Filosofia, Ingetraut Dahlberg exerceu grande 

influência nos estudos de OC e Classificação no âmbito da CI. Em sua carreira 

profissional, atuou em importantes instituições na área da Documentação, das quais 

destacamos o Centro de Documentação de Energia Atômica, do Instituto Gmelin, na 



86 

 

Alemanha (1959); e no Centro de Biblioteca e Documentação da Associação Alemã de 

Documentação (1963), tendo exercido o cargo de chefe neste último. Também teve 

expressiva atuação em comissões de estudo e desenvolvimento de linguagens 

documentárias, dentre as quais citamos algumas: em 1966, participou da criação do 

comitê Thesaurus Research and Classification, do qual resultou a publicação Indexing 

Languages and Thesauri, de Dagobert Soergel; de 1967 a 1969, presidiu o Comitê de 

Revisão da Federação Internacional de Documentação (FID) para a Classificação 

Decimal Universal (CDU); em 1970, foi membro do Grupo de Trabalho sobre 

Indexação e Classificação no âmbito do UNISIST (Programa Intergovernamental de 

Cooperação da UNESCO no Domínio da Informação Científica e Técnica = Sistema 

Mundial de Informação Científica); a partir de 1979 atuou no COCTA; e de 1981 a 

1987, presidiu o Comitê da FID sobre Pesquisa em Classificação (OHLY, 2018). Em 

1974, ao lado de Alwin Diemer, Jean Perreault, Arashanipalai Neelameghan e Eugen 

Wuester, Dahlberg fundou a revista International Classification, que mais tarde (em 

1993) se tornaria a Knowledge Organization, em curso até os dias atuais. Em 1977, 

participa da fundação da German Gesellschaft für Klassifikation (Sociedade de 

Classificação); e, em 1989, da International Society for Knowledge Organization 

(ISKO) (OHLY, 2018). Como podemos notar, Dahlberg foi extremamente atuante na 

área de OC. A seguir, apresentaremos de maneira sintetizada sua Teoria do Conceito. 

 

A construção do conceito 

 

Através da interação constante com o ambiente, o homem cria estruturas estáveis 

em sua mente, chamadas de conceitos, os quais Dahlberg (1978, p. 143) sinaliza que 

eram definidos como “unidades de pensamento”16, “construtos mentais”17, o que, em 

sua visão, transmitia uma noção muito subjetiva, fortemente relacionada à interpretação 

de um sujeito cognoscente. Logo, ela propõe tratar o conceito como uma “unidade de 

conhecimento”, por considerá-lo fruto de um acordo entre um grupo que partilha um 

mesmo entendimento, e não do entendimento de uma só pessoa. Assim, para a autora, o 

termo “conhecimento” transmitiria melhor esta noção, enquanto que “pensamento” 

levaria a uma compreensão indesejada. 

 
16 ISO/R 1087 - Vocabulary of terminology (1969). 
17 ISO/R 704 - Naming principles (1968). 
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Se o conhecimento pode ser considerado a totalidade de proposições 

verdadeiras sobre o mundo, existindo - em geral - nos documentos ou nas 

cabeças das pessoas, então o conhecimento pode parecer existir também em 

todas as afirmações verdadeiras (em todos os julgamentos) e em todas as 

proposições científicas que obedecem a um postulado verdadeiro 

(DAHLBERG, 1978, p. 143, tradução nossa). 

 

 

Assim, partindo-se do fato de que o homem é capaz de fazer afirmações corretas 

sobre coisas reais (itens empíricos) e sobre ideias que só existem em sua mente, 

Dahlberg (1978, p. 143) propõe um "modelo para a construção de conceitos” (Figura 6). 

Nele, observamos a existência do que a autora chama de universo de itens, que se 

constitui de ideias, objetos, fatos, leis, propriedades, ações etc. A partir deste universo, é 

possível selecionar um determinado item de referência, sobre o qual podem ser feitas 

afirmações corretas que o caracterizem – as quais devem ser verificáveis –, as quais 

são sintetizadas na forma verbal por meio de um termo ou nome, que será aplicado e 

comunicado no universo dos discursos, seja pela forma verbal ou pela escrita. Cabe 

destacar que um único termo pode conter mais de uma palavra, ou seja, representar um 

único referente, um único conceito; exemplificando, o termo “ovo de páscoa” contém 

três palavras e representa um único conceito. 

 

Figura 6 – Modelo para a construção de conceitos 

 
                                 Fonte: Dahlberg (1978, 143). 
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Do referido modelo, emergem três pontos focais – sinalizados pelas letras A, B e 

C – para a compreensão do conceito na concepção de Dahlberg. Eles integram a tríade 

que forma o conceito, ilustrada na forma de um triângulo que evidencia suas relações. 

 

Figura 7 – O triângulo conceitual 

 
                             Fonte: Dahlberg (1978, p. 144). 

 

 

 No triângulo, o item de referência – o referente – é representado pela letra A. A 

letra B corresponde às características a ele atribuídas, explicitando o processo de 

predicação apontado. Tais características influem, ainda, no processo de designação que 

ocorre na forma verbal – letra B –, em que um termo será utilizado para sintetizar e 

representar o referente a partir de um consenso definido tendo em vista os propósitos da 

comunicação, configurando o processo de denotação. A construção do conceito 

envolve, portanto, os seguintes passos: o referencial (A), o predicacional (B) e o 

representacional (C) (DAHLBERG, 1978, p. 144).  

 Dahlberg (1978, p. 145) ressalta que os conceitos consistem em abstrações da 

realidade, na medida em que são produtos e instrumentos da capacidade do homem de 

pensar e falar sobre a realidade que o circunda, a partir dos seus conhecimentos. Logo, 

conceitos podem tanto remeter a objetos concretos quanto abstratos; a materialidade 

deles não é um determinante para que possam ser considerados conceitos.  

 

 
Um “unicórnio” não tem nenhum equivalente empírico no mundo animal de 

hoje, ainda que possa ser perfeitamente considerado como conceito de um 

objeto imaterial, isto é, neste mundo, existente nas peças de teatro, nos contos 

de fada e nas fábulas (DAHLBERG, 1978, p. 144, tradução nossa). 

 

 

Além disso, existem conceitos individuais e conceitos gerais: os primeiros são 

aqueles que representam objetos individuais, situados em determinado tempo e espaço 

(uma casa específica, uma determinada partida de futebol, a Universidade Federal 
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Fluminense), enquanto os segundos representam objetos gerais, que prescindem das 

formas de tempo e espaço (as casas, as universidades, as partidas de futebol). Diferenças 

à parte, para ambos podem ser formuladas afirmações verdadeiras, as quais representam 

elementos dos conceitos. A autora (DAHLBERG, 1978a, p. 102) exemplifica o exposto 

a partir do objeto individual IBICT (Instituto Brasileiro de Informações em Ciência e 

Tecnologia), a partir do qual podem ser formulados os seguintes enunciados: é uma 

instituição; situada no Rio de Janeiro; relacionada com a coordenação dos sistemas de 

informação no Brasil; possui cerca de 60 funcionários, etc. Já para o objeto geral 

“Instituição”, podem ser formuladas os seguintes enunciados: é constituída de um grupo 

de pessoas; que trabalha com determinada finalidade; possuindo administração comum; 

localizada em determinado lugar; durante determinado tempo, etc. 

Dos enunciados formados, devemos notar que cada um deles possui um 

elemento relativo ao conceito em questão, o qual consiste em uma de suas 

características. Assim, os vários enunciados presentes numa definição fornecem uma 

série de características sobre o referente; logo, a soma total dos enunciados fornece o 

conteúdo de um conceito, que, como vimos no triângulo conceitual, deverá ser 

sintetizado num termo que o denote. 

 

 
Podemos agora definir a formação dos conceitos como a reunião e 

compilação de enunciados verdadeiros a respeito de determinado objeto. Para 

fixar o resultado dessa compilação necessitamos de um instrumento. Este é 

constituído pela palavra ou por qualquer signo que possa traduzir e fixar essa 

compilação. É possível definir, então, o conceito como a compilação de 

enunciados verdadeiros sobre determinado objeto, fixada por um símbolo 

linguístico (DAHLBERG, 1978a, p. 102, grifo do autor). 

 

 

Características e categorias 

 

As características, como podemos perceber, exercem um papel fundamental na 

determinação do conceito. Além destas, Dahlberg resgata a noção de categorias, 

consideradas fundamentais para a sistematização de todo o conhecimento da realidade, 

podendo ser identificadas no momento da determinação do conceito, ao serem inferidas 

predicações verdadeiras e finais a respeito de um item de referência desta realidade 

observada (CAMPOS, 2001a, p. 96).  

Segundo Campos (2001, p. 103), Dahlberg utiliza a noção de categoria sob dois 

aspectos complementares: como um recurso para o entendimento da natureza do 
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conceito e para a formação de estruturas conceituais. Assim, Dahlberg (1978) considera 

útil uma categorização dos conceitos, uma vez que esta fornece a base necessária para 

os esforços sistemáticos relativos à análise destes em qualquer campo de assunto.  

 

 
As categorias apresentadas por Dahlberg são metaconceitos que possibilitam 

que o modelizador chegue a qualquer domínio e consiga estabelecer uma 

primeira ordenação. Elas possibilitam a identificação dos referentes no 

interior de um domínio. No nível de uma representação, são classes de grande 

abrangência em um domínio, acima das quais não se pode colocar qualquer 

conceito (CAMPOS, 2017, p. 98). 

 

 

Dahlberg cita as categorias fundamentais propostas por Ranganathan – o 

PMEST, já abordado –, bem como outras propostas no âmbito da classificação, e 

propõe, com base na proposta de Aristóteles, o estabelecimento de quatro categorias 

formais, as quais se subdividem em nove subcategorias (Quadro 2). De acordo com 

Campos (2011, p. 120), Dahlberg fornece um método de raciocínio analítico-sintético 

para organizar os conceitos de um domínio em grandes categorias, a partir da análise da 

sua definição (pensamento analítico) e da identificação de características comuns que 

revelam categorias para agrupar esses conceitos (pensamento sintético). 

 

 

Quadro 2 – Referentes de conceitos 

 
                             Fonte: Elaborado pela autora com base em Dahlberg (1978, p. 145). 
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Neste método [...] começamos com a análise, olhando para o domínio de 

conhecimento e procurando entender a sua natureza em classes de mais alto 

nível, ou seja, sabemos que existem categorias de conceitos às quais 

pertencem as unidades de conhecimento (UC), mas ainda não fixamos 

exatamente quais são essas categorias [...]. A partir da escolha das UC que 

serão consideradas para descrever o domínio e de suas características 

comuns, parte-se então para a síntese das UC em uma hierarquia de 

categorias. (CAMPOS, 2011, p. 167). 

 

 

Percebe-se, portanto, que há uma relação direta entre as características dos 

referentes e as categorias nas quais eles são incluídos; para Dahlberg, tais características 

(que são também conceitos) podem ser organizadas de maneira hierárquica – das mais 

gerais às mais específicas, formando cadeias de características/conceitos, conforme 

mostra a Figura 8. 

 

Figura 8 – Cadeia de características/conceitos 

   
            Fonte: Elaborado pela autora com base em Dahlberg (1978, p. 145). 

 

 

Neste exemplo, devemos começar a ler de baixo para cima. Assim, temos jornais 

semanais, que são jornais, que, por sua vez, podem ser definidos como documentos 

publicados periodicamente, os quais são um tipo de documento, que são suportes de 

informação, que são objetos materiais, que, por fim, são entidades. Logo, observamos 

que do conceito de jornais semanais chegamos à categoria entidades, a qual constitui a 

característica mais abrangente em que se encontra o referido conceito.  

 

 
Cada enunciado apresenta (no verdadeiro sentido de predicação) um atributo 

predicável do objeto que, no nível de conceito, se chama característica. 

Muitas vezes não se trata de um atributo a que corresponde uma 

característica, mas de uma hierarquia de características, já que o predicado de 

um enunciado pode tornar-se sujeito de novo enunciado e assim 

sucessivamente até atingirmos uma característica tão geral que possa ser 

considerada uma categoria. (Entende-se aqui por categoria o conceito na sua 

mais ampla extensão) (DAHLBERG, 1978a, p. 102). 
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Retomando o exemplo dos jornais semanais, podemos notar que a categoria a 

que chegamos – localizada no topo da cadeia de características/conceitos – é aquela 

denominada “entidade” por Dahlberg. O exemplo em questão serve para mostrar como 

se dá a análise do referente até se chegar em sua categoria, como explica Dahlberg: 

 

 
[...] ao "analisar" os componentes, gera-se tipicamente hierarquias, 

terminando, no nível mais geral, em uma categoria formal que, por sua vez, 

facilita a identificação do conteúdo (em termos de características) e a 

estrutura do conceito em questão. A determinação final dos referentes através 

da predicação pode, portanto, tomar a forma de uma "escada de 

características" ou "escada de conceitos", já que características também são 

conceitos. Partindo de qualquer base e predicando os predicados até uma 

subcategoria formal, pode-se estabelecer a classe formal para uma das 

características de um conceito (DAHLBERG, 1978, p. 145, tradução nossa). 

 

 

Considerando-se as características selecionadas para a determinação dos 

conceitos e, por conseguinte, das categorias às quais estes pertencem, Dahlberg as 

divide em três tipos, a saber, características essenciais (necessárias), características 

acidentais (adicionais) e características individualizantes: as primeiras se aplicam a 

todos os referentes de determinado tipo; as segundas, somente a alguns referentes de 

determinado tipo; e as terceiras, somente a um único referente (DAHLBERG, 1978, p. 

145). Retomando o exemplo dos jornais semanais, temos as seguintes tipologias de 

características exemplificadas: 

 

▪ Características essenciais: todos os documentos são suportes de informação. 

▪ Características acidentais: alguns documentos têm periodicidade. 

▪ Características individualizantes: um determinado jornal semanal, que deveria 

ser colocado abaixo de weekly newspapers na hierarquia). 

 

A autora alerta, ainda, que dependendo da espécie de objeto as características 

podem variar: no caso de produtos e equipamentos, por exemplo, as características 

essenciais devem ser determinadas pelas finalidades e pela aplicação; enquanto as 

características acidentais devem ter relação com a eficiência e outros valores, em geral, 

práticos (DAHLBERG, 1978a, p. 103). 

No interior das características essenciais, Dahlberg faz uma distinção entre 

características constitutivas (ter uma substância, uma estrutura etc.) e características 
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consecutivas (ter uma propriedade física, química etc.). Já no âmbito das características 

acidentais, têm-se as características gerais (ter determinada forma, cor etc.) e as 

características individualizantes (ter determinada localização, estar em determinado 

tempo etc.).  

 

Quadro 3 – Exemplos dos tipos de características 

 
               Fonte: Francelin (2010) baseado em Dahlberg (1978a, p. 103). 

 

 

 Com base neste exemplo, Dahlberg esclarece que as propriedades químicas e 

cristalinas estão presentes em todos os minerais, sendo que o que as distingue é a forma 

como se apresentam. Assim, nota-se que as características essenciais consecutivas e 

constitutivas são dependentes entre si; o que não ocorre com as características acidentais 

– sejam elas gerais ou individualizantes –, que variam de acordo com condições 

externas e variáveis; portanto, acidentais.  

O conhecimento das características dos conceitos facilita a determinação do 

número de funções que elas exercem, quais sejam: a ordenação classificatória dos 

conceitos e respectivos índices; a definição dos conceitos; e a formação dos nomes dos 

conceitos (DAHLBERG, 1978a, p. 104). Além disso, as características evidenciam as 

relações existentes entre os conceitos: Dahlberg destaca que quando diferentes conceitos 

possuem características idênticas, é sinal de que entre eles existem relações. Outra 
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questão sinalizada é o papel que as características assumem nas definições; ela destaca 

que, nos conceitos gerais, as características essenciais têm mais importância do que as 

acidentais (DAHLBERG, 1978a, p. 104). Falaremos mais adiante sobre as definições. 

 

Relações entre conceitos 

 

 A partir da comparação entre diferentes conceitos, é possível notar o 

compartilhamento de algumas características entre eles, o que indica a existência de 

uma relação. Tais relações são de diferentes tipos, e devem ser identificadas. Elas 

compreendem um enfoque quantitativo e um enfoque qualitativo. Este último tem por 

base a observação das características partilhadas a partir do ponto de vista da lógica 

formal, ou seja, visam observar a quantidade e a similaridade das características; 

compreendem relações de identidade, de inclusão, de interseção e de disjunção 

(DAHLBERG, 1978b, p.18). 

 

Quadro 4 – Comparação de conceitos do ponto de vista da lógica formal 

Identidade I (X, X, X) II (X, X, X) Características idênticas 

Inclusão I (X, X) II (X, O, X) 

Todas as características de um 

conceito estão contidas no outro 

conceito.  

Interseção I (X, X, O) II (X, O, O) As características se sobrepõem 

Disjunção I (X, X, X) II (O, O, O) Nenhuma característica em comum. 

             Fonte: Elaborado pela autora com base em Dahlberg (1978b, p. 18). 

 

Já o enfoque qualitativo visa identificar as relações existentes a partir da 

observação de aspectos formais e materiais, se subdividindo nos seguintes tipos de 

relação: formal/categorial; material-paradigmática (compreende relações hierárquicas, 

partitivas e de oposição); e funcional-sintagmática (DAHLBERG, 1978b, p. 18). 

A relação formal/categorial reúne os conceitos de uma mesma categoria: a partir 

da análise do conceito, as características essenciais mostram que os conceitos são de 

mesma natureza, levando à mesma categoria (CAMPOS, 2001a, p. 98). Este tipo de 

relação depende essencialmente do tipo do item de referência, tendo em vista a área de 

assunto em que ele se encontra (DAHLBERG, 1978b, p. 19). A autora (1978c, p. 14) 

também ressalta que essas relações são particularmente importantes para a 

compatibilização entre conceitos e seus respectivos sistemas. A Figura 8, que apresenta 
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o exemplo da categorização dos jornais semanais, é um exemplo deste tipo de relação, 

uma vez que a partir da identificação da categoria a que pertence o conceito, ele pode 

ser agrupado junto a outros conceitos pertencentes à mesma categoria, estabelecendo-se, 

assim, a relação formal/categorial entre eles. 

A relação material-paradigmática consiste na organização dos conceitos no 

interior de uma mesma categoria, podendo ser hierárquica, partitiva ou de oposição. A 

relação hierárquica compreende a relação de gênero/espécie, em que dois conceitos 

possuem as mesmas características, sendo que um deles possui uma característica a 

mais que o outro. Fala-se, então, de conceitos genéricos, superiores, amplos; e conceitos 

específicos, inferiores, restritos, respectivamente (DAHLBERG, 1978a, p. 104). A 

autora distingue dois tipos de relação: de abstração (gênero/espécie) e de coordenação 

(relations in array, ou seja, relações no renque), abaixo exemplificadas: 

 

Figura 9 – Tipos de relações hierárquicas 

 
                                   Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

No exemplo da relação de abstração, temos árvore como o conceito mais 

genérico, enquanto jabuticabeira consiste no conceito mais específico, que possui todas 

as características do conceito árvore e do conceito árvore frutífera, mas se distingue 

como uma espécie destes. Já no exemplo da relação de coordenação, jabuticabeira, 

macieira e pereira formam, juntos, um renque, ou seja, são conceitos coordenados, que 

se encontram no mesmo nível da hierarquia (evidenciado pelas cores dos conceitos). 

A relação partitiva compreende um todo e suas partes, sendo que as partes 

também podem estar relacionadas entre si (CAMPOS, 2001a, p. 98). Na Figura 10, 

temos um exemplo deste tipo de relação. 
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Figura 10 – Relação partitiva 

 
                                           Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

A relação de oposição se divide em duas espécies de relação: de contradição e de 

contrariedade. As primeiras só admitem dois momentos, por exemplo: branco/não 

branco; presente/ausente; enquanto as segundas apresentam uma terceira possibilidade: 

branco/verde; doce/amargo. Dahlberg (1978c, p. 15) ressalta que as relações de 

oposição ocorrem mais frequentemente entre propriedades dos objetos, enquanto as 

relações de gênero/espécie e partitivas aparecem geralmente entre os próprios objetos. 

A relação funcional-sintagmática se dá entre conceitos pertencentes a diferentes 

categorias, sobretudo entre conceitos que representam processos. Neste tipo de relação, 

Dahlberg (1978a, p. 105) se apoia nas chamadas valências semânticas dos verbos, no 

intuito de identificar as relações existentes entre os conceitos por meio dos respectivos 

complementos de um verbo, como em produção - produto - produtor - comprador. A 

autora fornece um exemplo em que investiga a valência semântica do verbo “medir” a 

partir de um conjunto de interrogações sobre este, chegando aos seus conceitos 

relacionados, os quais geram as relações funcionais, conforme mostra o Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Exemplo de valência semântica 

Verbo: Medir 

O que é medido? A temperatura 

Com qual instrumento? Com um termômetro 

De acordo com qual sistema? Com o sistema Celsius 

De que coisa é medida a 

temperatura? 
De uma célula viva 

                           Fonte: Elaborado pela autora com base em Dahlberg (1978a, p. 105). 

 

Em relação a tais relações – funcionais-sintagmáticas –, a autora destaca sua 

importância: 
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Este tipo de relações tem valor não só para a estrutura dos sistemas de 

conceitos, mas também, já que podem aparecer em qualquer estrutura 

complexa de predicados, para o processo de definição dos conceitos e 

principalmente para o processo de análise/síntese dos conteúdos temáticos, 

ou, mais simplesmente, dos temas a serem tratados em publicações científicas 

(DAHLBERG, 1978c, p. 15). 

 

 

 Uma vez apresentadas e descritas as categorias, as características e as relações 

entre os conceitos, cuja compreensão coloca-se como imprescindível para a construção 

e avaliação de estruturas classificadas consistentes, bem como para a análise das 

definições, na próxima seção passaremos a tratar das definições dos conceitos. Neste 

sentido, tudo o que foi abordado até aqui será essencial para a formulação de definições 

capazes de nortear a construção e o uso de sistemas de conceitos em domínios variados. 

 

4.2.2 Princípios para o estabelecimento de padrões definitórios 

 

No âmbito da Teoria do Conceito, Campos (2001a, p. 93) ressalta que a 

definição deixa de ser um recurso auxiliar, colocado em segundo plano, e passa a figurar 

como um recurso essencial para que se estabeleçam as fronteiras da intensão de um 

conceito, possibilitando a fixação e o posicionamento deste num sistema de conceitos. 

“Define-se para classificar” (GOMES, 2009, p. 79). 

Como vimos, esta teoria compreende o conceito a partir de uma tríade entre o 

referente, o conjunto de características verdadeiras e verificáveis sobre ele, e um termo 

que o denote no plano verbal, permitindo, assim, sua comunicação. Tais elementos são 

indispensáveis para o estabelecimento do que, de fato, venha a ser um conceito passível 

de ser representado e, também, recuperado, no âmbito de sistemas de informação. Para 

tanto, as noções sobre categorias, características e relações conceituais, já apresentadas, 

são necessárias para que se estabeleçam definições que delimitem e esclareçam o 

entendimento e a consequente determinação do conceito. 

A definição consiste na “delimitação ou fixação do conteúdo de um conceito 

(conteúdo do conceito = intensão, ou conjunto de características ou atributos)” 

(DAHLBERG, 1978a, p. 106). De um lado, existe aquilo que deve ser definido (o 

definiendum), e, de outro, aquilo pelo qual alguma coisa é definida (o definiens). A 

definição conecta algo desconhecido a algo já conhecido (DAHLBERG, 1981). A partir 

dela, são colocados os limites que permitem um entendimento preciso e acordado sobre 
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um conceito. De acordo com Campos (2017), a definição é concebida como produto de 

um acordo estabelecido entre o modelizador e o especialista do domínio, refletindo, 

dessa forma, o modelo pretendido de representação do mundo modelado. Dahlberg 

(1978a, p. 106) salienta, ainda, que as definições são indispensáveis para a 

argumentação e para as comunicações verbais, colocando-se, ainda, como elementos 

necessários à construção de sistemas científicos. Neste sentido, as considera 

especialmente importantes para a comunicação internacional do conhecimento. 

Ao discorrer sobre as definições, Lara (2004, p. 91) expõe que elas permitem a 

determinação do campo de interpretação do termo e sua inserção em um campo 

temático, além de outras possibilidades de organização. Contudo, ressalta que nem 

sempre podemos lidar com definições claras, seja pela ausência de dicionários técnicos 

que auxiliem o trabalho de organização das linguagens, seja pela dificuldade de 

delimitação dos conceitos.  

Conforme já mencionado anteriormente (no capítulo 3), a organização e a 

representação do conhecimento lidam com a difícil tarefa de retratar aspectos e coisas 

do mundo real por meio de linguagens e modelos artificialmente construídos para que se 

possa agir sobre eles. Assim, o trabalho relacionado à construção de sistemas de 

organização do conhecimento/sistemas conceituais deve ser capaz de refletir o contexto 

retratado da forma mais fiel possível e, ao mesmo tempo, tornar mais simples a 

complexidade própria da realidade. Dessa forma, a busca pelo consenso e pela ausência 

de ambiguidades é fundamental para que os sistemas construídos sejam úteis aos 

propósitos para os quais se destinam. Nesse contexto, a definição assume um importante 

papel, na medida em que fixa um entendimento consensual sobre determinado objeto. 

 

A abordagem onomasiológica 

 

Nas palavras de Campos (2017, p. 97), a definição revela a ordenação dos 

conceitos a partir de um compromisso ontológico (acordo firmado) estabelecido em 

determinado domínio. A autora frisa a questão da contextualização e do consenso para o 

estabelecimento das definições, o que traz à superfície abordagens metodológicas 

provenientes da Terminologia18 para orientar a elaboração de definições. Neste sentido, 

 
18 Segundo a norma ISO 704 – 2009, o trabalho terminológico é multidisciplinar e recebe apoio de várias 

disciplinas, como a lógica, epistemologia, filosofia da ciência, linguística, ciência da informação, entre 
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no que concerne à forma de construção das definições, a autora recorre à Terminologia 

ao relacionar a chamada abordagem onomasiológica à teoria de Dahlberg, na medida 

em que ela se orienta a partir de uma perspectiva extralinguística, ao considerar que o 

entendimento do referente, num domínio de especialidade, leva à formulação do termo e 

à determinação do conceito, conforme evidenciado no triângulo conceitual de Dahlberg. 

A abordagem contrária a esta é a intitulada semasiológica, baseada numa perspectiva 

linguística, que parte do termo para o conceito, considerando aquele a unidade lexical, 

tomada a partir da análise de textos; assim, uma palavra pode ou não se tornar um termo 

dependendo da forma como ocorre em determinado texto (CAMPOS, 2017). 

 

 
Na abordagem metodológica proposta por ele [Wüster19] o conceito é o ponto 

de partida. Sua abordagem é onomasiológica. Nesta, os termos são tomados 

com um significado próprio, dado pela área de assunto objeto da 

terminologização, pois a proposta [...] era de estabelecer uma teoria que 

permitisse a nomeação dos referentes a partir de seu conceito, diferentemente 

da abordagem semasiológica, que toma como ponto de partida a palavra, com 

seus vários significados (GOMES; CAMPOS; GUIMARÃES, 2010). 

 

 

Para os nossos propósitos, como nos apoiamos em Dahlberg, segundo a qual o 

termo tem a função de denotar o conceito, adotamos a abordagem onomasiológica, uma 

vez que não é o termo, em si, que será objeto de definição, mas o seu referente no 

mundo, ou seja, aquilo que ele representa, o conceito por ele denotado num contexto 

delimitado. No âmbito dos portfólios, o título de determinado portfólio reflete um 

referente do domínio da Embrapa; logo, não será a palavra, em si, objeto de definição, 

mas o conceito que ela representa no contexto em questão. Exemplificando, ao 

analisarmos o portfólio “Café”, se partirmos do termo, nossa definição deverá 

considerar o grão café, sem qualquer referência ao contexto dos portfólios de projetos 

de pesquisa da Embrapa. Por conseguinte, este tipo de abordagem não nos será útil, 

tendo em vista que “Café” nada mais é do que a denotação do conceito portfólio de 

projetos de pesquisa sobre a temática do café, em seus variados aspectos. Portanto, isto 

é o que deve ser definido – o conceito, o referente –, e não o termo, somente. 

 
outras, em seu estudo de conceitos e suas representações em linguagem especial e linguagem geral. 

Combina elementos de muitas abordagens teóricas que lidam com a descrição, ordenação e transferência 

de conhecimento (INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION, 2009). 
19 Eugen Wüster (1898 - 1977) foi um engenheiro austríaco conhecido por ser o pai da terminologia como 

uma disciplina autônoma. Visando garantir uma comunicação precisa no ramo da eletrotécnica, elaborou 

a Terminologia da Eletrotécnica, culminando no desenvolvimento de sua Teoria Geral da Terminologia. 
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Diversos tipos de definições 

 

Dito isto, passamos aos tipos de definições apontados por Dahlberg, começando 

pelas definições nominais e pelas definições reais. As definições nominais visam à 

fixação do sentido e do uso de determinada palavra, relacionando-se com o 

conhecimento contido na linguagem. As definições reais objetivam delimitar a intensão 

de determinado conceito, distinguindo-o de outros com características idênticas; ou seja, 

buscam apresentar o conhecimento contido sobre determinado conceito. Este tipo de 

definição, também chamado de definição conceitual, lida com o conhecimento do objeto 

(DAHLBERG, 1978a, p. 106). 

Em outro momento, Dahlberg (1981) descreve os tipos de definição 

relacionando-os ao seu triângulo conceitual e ao definiendum (o que deve ser definido) e 

ao definiens (como algo deve ser definido). Relembrando, A = Referente; B = 

Características; C = Forma verbal. Assim, apresenta os tipos de definição já 

mencionados e acrescenta mais um, a saber, o que se intitula definição ostensiva. 

 

definição nominal = uma definição na qual o definiendum é uma 

expressão verbal (um termo) e o definiens é uma equivalência textual 

deste termo, ou C = B. 

 

definição ostensiva = uma definição na qual o definiens é estabelecido 

apontando-se para um referente nomeado pelo definiendum, ou C = A. 

 

definição conceitual (ou definição real) = uma definição na qual o 

definiens contém as características necessárias de um referente nomeado 

pelo definiendum, ou C = B de A. (DAHLBERG, 1983, p. 16, tradução 

nossa). 

 

 

A partir do exposto acima, percebemos que a perfeita integração entre os 

elementos do triângulo conceitual somente ocorre nas definições conceituais, as quais, 

por esta razão, são consideradas mais adequadas por Dahlberg; a partir destas, as 

unidades de conhecimento podem ser estabelecidas. Como o foco de Dahlberg, e 

também o nosso, é voltado para as definições reais/conceituais, vamos nos aprofundar 

nelas. Como mencionamos anteriormente, as características exercem um papel 

extremamente importante na formação das definições. No caso das definições 

conceituais, são mencionadas tanto as características essenciais quanto as características 

acidentais. Também já vimos os tipos de relações entre conceitos; estes também 
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costumam fazer parte das definições conceituais. Desse modo, Dahlberg (1983) 

exemplifica as definições com base nos relacionamentos conceituais identificados: 

relação genérica, partitiva, de oposição, e funcional.  

Assim, a partir da identificação de um relacionamento genérico, ou seja, com 

base no gênero próximo e na diferença específica, tem-se uma definição genérica, 

conforme podemos ver no exemplo seguinte, que apresenta a definição de “drama” 

(DAHLBERG, 1983): 

 

Definição de Drama: composição em verso ou prosa arranjada para a encenação e com 

a intenção de retratar a vida. 

 

Análise:  

Gênero: composição (objeto) 

Diferença específica 1: em verso ou prosa (forma) 

Diferença específica 2: arranjada para encenação (propósito 1) 

Diferença específica 3: com a intenção de retratar a vida (propósito 2) 

 

Dando continuidade, a partir de um relacionamento partitivo, tem-se uma 

definição partitiva, a qual é caracterizada por Dahlberg (1983) como mais informativa, 

embora seja mais difícil de ser estabelecida. A autora sugere que ela pode ser utilizada 

em adição a uma definição genérica sempre que se referir a um objeto formado por 

muitas partes. Abaixo, o exemplo fornecido por Dahlberg: 

 

Definição de Sociedade: um grupo de pessoas formando uma única comunidade. 

 

Análise: 

Todo: um grupo 

Partes: pessoas, membros de um grupo 

No que tange ao relacionamento de oposição, Dahlberg (1983) diz que 

raramente esse tipo de relação aparece numa definição, já que não se define algo 

dizendo o que ele não é, embora possa ser útil para esclarecer uma definição adicionar o 

termo oposto ao conceito definido. 

Por fim, o relacionamento funcional gera uma definição funcional, também 

chamada de definição operacional. É aquela em que o referente é gerado pelo resultado 

de uma operação exercida sobre algo ou alguém ou de um processo "sofrido por" um 

referente. Esta definição “insere o conceito como elemento integrador no contexto 

analisado, ou seja, ela permite que se identifique, na definição, a função/finalidade do 
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conceito, dentro da área em questão” (CAMPOS, 2010, p. 231). Dahlberg (1981, p. 17) 

pontua que uma função pressupõe (a) um sujeito lógico e (b) um predicado lógico e 

possui, frequentemente, (c) complementos como condições, causa, finalidade, etc.  

 

Definição de Produto interno bruto: valor total da produção anual de bens e serviços de 

uma nação. 

 

Análise:  

(a) Sujeito lógico = bens e serviços de uma nação 

(b) Predicado lógico = (cálculo do) valor total de saída 

(c) Complemento (condição, nesse caso) = base anual 

 

Finda a descrição dos tipos de definição abordados por Dahlberg – outros tipos 

podem ser encontrados na área da Terminologia –, a autora alerta para o fato de que a 

estrutura e o conteúdo de uma definição dependem, em grande parte, da intenção do 

autor ao formulá-la (DAHLBERG, 1981, p. 17), e que a distinção entre os tipos de 

definição nem sempre é clara; inclusive, uma mesma definição pode contemplar mais de 

um tipo (DAHLBERG, 1978a, p. 106). Além disso, Dahlberg (1981, p. 18) reconhece 

que as definições encontradas na literatura nem sempre atendem a padrões e critérios, o 

que a leva a apresentar um conjunto de regras para a elaboração de definições ou na 

avaliação de definições existentes. Tais regras são divididas em regras relativas à forma 

das definições; e regras relativas ao conteúdo das definições.  

 

Quadro 6 – Regras relativas à forma das definições 

Simplicidade 

Usar somente as características necessárias de um referente; conceitos 

adicionais podem ser mencionados para indicar novos conceitos formados a 

partir do referente. 

Clareza 
Usar palavras e termos claros e que já tenham sido definidos no 

contexto/ambiente em que a definição se insere. 

Nível 
As expressões utilizadas devem coincidir com a linguagem e área de assunto 

dos destinatários (por exemplo, o uso de termos técnicos para cientistas). 

Justaposição 

de definições 

Não usar termos equivalentes, sinônimos ou quase-sinônimos do 

definiendum, visto que isso não produz uma definição orientada ao referente.  

Fonte: Elaborado pela autora com base em Dahlberg (1981, p. 18). 
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Quadro 7 – Regras relativas ao conteúdo das definições 

Correspondência 

com o referente 

O definiendum e o definiens devem ter um único referente. Se um se 

refere a um processo e outro, a um objeto, a definição não é aceitável.  

Completude da 

definição 

Definições são completas quando cobrem todas as características 

necessárias do referente de forma estruturada.  

Adequação da 

extensão de uma 

definição 

Como uma definição delimita o uso de um termo no discurso pelas 

características necessárias (sua intensão) incluídas, deve-se ter cuidado 

para que a seleção dessas características não diminua ou amplie 

inadequadamente o uso de seu definiendum. 

Inclinação nas 

definições 

Definições não devem incluir pontos de vista. O exemplo da definição 

“Desenvolvimento = o processo pelo qual as práticas e instituições 

ocidentais são adotadas por países não ocidentais” mostra que ela revela 

subjetividade, não ancorada em bases científicas. 

Mistura de 

conceitos 

Um conceito geral não deve receber uma interpretação especial por falta 

de um termo especial adequado. No exemplo da definição 

“Desenvolvimento = a institucionalização de organizações e 

procedimentos”, percebe-se que não é definido o conceito geral de 

desenvolvimento, mas um conceito especial, talvez o de 

"desenvolvimento político". Logo, esta definição está incorreta. 

Circularidade da 

definição 

A circularidade pode ocorrer de duas formas: usando o definiens de uma 

definição como o definiendum de outra ("Papel = uma posição 

socialmente reconhecida"; "Posição = um papel socialmente 

reconhecido"); ou usando um gênero próximo no definiens já definido em 

outro lugar no sistema de definições como um subconceito do conceito 

em questão: ("Relação (relation) é uma razão entre grau, número, etc. 

entre dois elementos"; "Razão (ratio) = é uma relação fixa em grau, 

número, etc. entre dois elementos"). 
  Fonte: Elaborado pela autora com base em Dahlberg (1981, p. 19). 

 

Tendo em vista o que foi apresentado no referido capítulo sobre a Teoria do 

Conceito, bem como sobre as definições, consideramos que tais apontamentos serão 

extremamente úteis para a realização da análise e para o entendimento do conteúdo 

conceitual das classes de conceitos (os portfólios) presentes na estrutura classificatória 

em questão (o conjunto de portfólios). A respeito deste conteúdo conceitual, que se 

reflete nas definições, pretendemos, ainda, sugerir o estabelecimento de um padrão 

comum a todas as definições, de acordo com os interesses e objetivos institucionais da 

Embrapa. Em suma, o conjunto de portfólios, o qual consideramos uma estrutura 

classificatória, como já dito, forma um sistema de conceitos, e é, portanto, passível de 

ser analisado com base na Teoria do Conceito, conforme propomos nesta pesquisa. 

 

 

 



104 

 

5 OS PORTFÓLIOS NA EMBRAPA 

 

Criada em 1973, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) é 

uma instituição pública vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, focada na geração de conhecimento e tecnologia para a agropecuária 

brasileira tanto no que se refere às demandas atuais, quanto às futuras. Sua missão 

consiste em viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a 

sustentabilidade da agricultura, em benefício da sociedade brasileira (EMBRAPA, 

2019a). Desde que foi criada, busca cumprir o desafio de desenvolver um modelo de 

agricultura e pecuária tropical genuinamente brasileiro, superando as barreiras que 

limitam a produção de alimentos, fibras e energia no Brasil. 

Ocupando lugar de destaque entre as instituições de pesquisa do país, a Embrapa 

produz novos conhecimentos que são traduzidos, em grande parte, em produtos, 

processos e serviços para o setor agropecuário, bem como na geração de informações 

que contribuem para a formulação e o aprimoramento de políticas públicas em áreas 

relacionadas à missão da empresa. Grande parte de tais conhecimentos é materializada 

em forma de publicações, como artigos científicos, livros, periódicos técnicos, boletins, 

circulares técnicas, entre outros.  

Com uma equipe de mais de 2.400 pesquisadores altamente qualificados, de 

várias partes do mundo, e atuando em rede com instituições do Sistema Nacional de 

Pesquisa Agropecuária (SNPA), a Embrapa possui uma sólida estrutura para o 

desenvolvimento de estudos que possam servir de insumo para o alcance da sua missão 

e dos seus objetivos. Logo, torna-se evidente a importância estratégica que os projetos 

de pesquisa assumem nesse contexto tão fortemente marcado pelo desenvolvimento de 

pesquisas.  

Assim, tendo em vista a grande variedade de temáticas pertinentes às pesquisas 

desenvolvidas pela Embrapa, a qual pode ser justificada pela complexidade do domínio 

da Agropecuária, sua programação de pesquisa trabalha com dezenas de cadeias 

produtivas em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que precisam ser 

organizadas de modo a facilitar a gestão dos projetos e a produção de novos 

conhecimentos. Desse modo, toda sua programação de pesquisa está organizada em 

torno de projetos, os quais estão reunidos em portfólios, definidos pela Embrapa 
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(2019a) como instrumentos de apoio gerencial20 utilizados para a organização de 

projetos segundo uma visão temática, com o objetivo de direcionar, promover e 

acompanhar a obtenção de soluções PD&I e de resultados finalísticos a serem 

alcançados. Neste sentido, cabe aqui sinalizar a conceituação de PD&I. De acordo com 

a norma NBR 16500:2012 (Atividades para gestão da pesquisa, do desenvolvimento e 

da inovação (PDI) — Terminologia), que se baseia nas definições apresentadas no já 

mencionado Manual Frascati (OECD, 2015) e no Manual de Oslo21 (OECD, 2005), tais 

termos são definidos da seguinte maneira: 

 

Pesquisa [no contexto da PD&I]: indagação original e planejada que 

objetiva descobrir novos conhecimentos ou aprimorar o conhecimento 

existente em produtos, processos, métodos ou sistemas, visando maior 

compreensão dos fenômenos envolvidos e suas aplicações. 

 

Desenvolvimento [no contexto da PD&I]: trabalho sistemático realizado 

com utilização do conhecimento gerado na pesquisa e na experiência, com o 

propósito de criar produtos, processos, métodos ou sistemas novos ou 

significativamente aprimorados. 

 

Inovação [no contexto da PD&I]: introdução no mercado de produtos, 

processos, métodos ou sistemas que não existiam anteriormente, ou que 

contenham alguma característica nova e diferente da em vigor até então. 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2012, grifo do 

autor). 

  

 

Já o conceito de inovação é definido pela Embrapa em sua Política de Inovação 

como: 

 

 
Introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social 

que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda a 

agregação de novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou 

processo já existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de 

qualidade ou desempenho (EMBRAPA, 2019b, p. 7). 

 

 

Uma vez apresentadas tais definições, voltemos ao contexto dos portfólios da 

Embrapa. A função destes é resumida da seguinte maneira pela empresa: 

 

 
20 Durante o desenvolvimento da presente pesquisa, houve uma mudança na forma de organização dos 

projetos. Anteriormente, eles eram organizados a partir de duas outras ferramentas de apoio gerencial, 

além dos Portfólios, que eram os Macroprogramas e os Arranjos. Os Macroprogramas correspondiam a 

grandes áreas de atuação da Embrapa; enquanto os arranjos reuniam projetos convergentes, 

complementares e sinérgicos organizados para fazer frente a desafios prioritários em determinado tema. 
21 Fonte internacional de diretrizes para coleta e uso de dados sobre atividades inovadoras da indústria. 
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A missão dos portfólios é direcionar a produção de soluções em pesquisa, 

desenvolvimento e inovação (PD&I) para demandas nacionais e suas 

interfaces com as demandas regionais. Para isso são consideradas as 

megatendências apontadas para a agricultura brasileira, bem como forças 

modeladoras do futuro. Tais ferramentas têm o objetivo de assegurar a 

melhoria contínua da sua programação, reduzir redundâncias, maximizar o 

uso dos recursos públicos e possibilitar maior coordenação dos esforços e das 

suas competências (EMBRAPA, 2019a). 

 

 

A organização dos portfólios se alinha às prioridades de PD&I da Embrapa, 

ordenadas sob a forma de desafios de inovação, que descrevem oportunidades e 

demandas do setor produtivo relativas à temática do portfólio. Desse modo, os desafios 

de inovação têm como função principal orientar e induzir a programação de PD&I. Eles 

devem estar conectados aos objetivos estratégicos, que estabelecem os resultados de 

PD&I que a Embrapa busca para o cumprimento da sua missão e alcance da visão 

delineada (EMBRAPA, 2015a); às megatendências, que são grandes conjuntos de sinais 

e tendências que conformarão as cadeias produtivas agrícolas apontadas para a 

Agricultura brasileira (EMBRAPA, 2018b); e às políticas públicas e planos de governo 

(EMBRAPA, 2019a). 

Tendo em vista a dimensão e a complexidade necessárias para tornar possível o 

bom funcionamento da programação de pesquisa da Embrapa, faz-se necessário o 

trabalho a partir de diferentes níveis de planejamento. No Quadro 8, podemos observar 

que os portfólios se situam no nível tático de planejamento, exercendo uma importante 

função em relação aos projetos de pesquisa, situados no nível operacional. 

 

 
O planejamento da programação de PD&I, no nível estratégico, é orientado 

pelos impactos esperados sobre os objetivos estratégicos do Plano Diretor da 

Embrapa e tem, como atores, os gestores das Unidades Descentralizadas e 

seus Observatórios [...]. Por sua vez, no nível tático, a programação de 

pesquisa é orientada e induzida pelos CGPorts22 [...] por meio da definição 

dos desafios de inovação, que indicam os problemas, as demandas e as 

oportunidades, sinalizadas pelos atores do nível estratégico, para a geração e 

oferta de soluções – conhecimentos, informações e tecnologias – pela 

Embrapa. Essas soluções são obtidas pela produção de resultados gerados nos 

projetos de PD&I, em atendimento às contribuições e metas de inovação das 

UDs (EMBRAPA, 2018a, p. 17). 

 

 

 

 

 
22 Comitê gestor de portfólio. 
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Quadro 8 – Planejamento e programação de PD&I da Embrapa23 

 Responsável/Apoiador Planejamento Programação 
E

S
T

R
A

T
É

G
IC

O
 

Gestores das UDs e 

Observatórios/SIRE 

Objetivos estratégicos 

(Impactos) 
 

T
Á

T
IC

O
 

CGPorts/SPD 
Desafios de Inovação 

(Demandas) 
Portfólios 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

Unidades 

administrativas/SDI 

Contribuições/Metas de 

inovação (Soluções) 
Resultados (Projetos) 

  INTEGRO IDEARE 

         Fonte: Adaptação de Embrapa (2018a). 

 

Cabe destacar que o processo de planejamento, elaboração, apresentação e 

acompanhamento de projetos de PD&I pode ser considerado o principal processo na 

gestão da pesquisa na Embrapa, impactando toda a empresa. Considerando-se que a 

atividade de pesquisa constitui missão crítica da Embrapa e que as pesquisas são 

desenvolvidas por meio de projetos, faz-se necessária a implementação e a 

disponibilização de instrumentos de gestão da informação de PD&I – como é o caso dos 

portfólios – de forma a torná-la cada vez mais ágil e eficiente (EMBRAPA, 2016, p. 39) 

para atender às demandas exigidas.   

 

 
O sistema de pesquisa e inovação – integrado por uma rede de conhecimento 

que reúne organizações de todo o País – precisará estar preparado para 

responder a demandas por uma produção agropecuária cada vez mais 

complexa e exigente. Assim, identificar sinais de mudanças relevantes e 

fornecer informações que apoiem a tomada de decisão dos setores público e 

privado, aumentando sua capacidade de responder às oportunidades e aos 

 
23 Descrição das siglas presentes no quadro: UDs: Unidades descentralizadas; SIRE: Secretaria de 

Inteligência e Relações Estratégicas; CGPorts: Comitês Gestores de Portfólios; SPD: Secretaria de 

Pesquisa e Desenvolvimento; IDEARE: Sistema de gestão da programação da Embrapa; INTEGRO: 

Sistema Integrado de Gestão de Desempenho; SDI: Secretaria de Desenvolvimento Institucional. 
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riscos que se apresentarem ao setor, é insumo crucial para o desenvolvimento 

tecnológico da agropecuária no futuro (EMBRAPA, 2014, p. 6). 

 

 

Com relação a estas demandas, cumpre ressaltar que a visão temática que orienta 

a organização dos portfólios baseia-se tanto nos interesses corporativos – atendendo às 

demandas nacionais, institucionais ou governamentais – quanto nos interesses das 

Unidades Descentralizadas – atendendo às demandas regionais, de biomas ou de cadeias 

produtivas (EMBRAPA, 2019a).  

Cada portfólio é gerido por um CGPort, o qual é responsável por definir os 

desafios de inovação, juntamente com a Secretaria de Pesquisa e Desenvolvimento e a 

Secretaria de Inteligência e Relações Estratégicas, dando suporte, assim, à avaliação de 

projetos e ao acompanhamento de resultados e ativos. Cabe aos CGPorts, portanto, 

monitorar o alcance dos desafios de inovação, bem como possibilitar a dinâmica do 

ciclo de gestão de PD&I – planejamento, execução, acompanhamento, avaliação e 

realimentação (EMBRAPA, 2018a). São eles, por exemplo, os responsáveis por lançar 

editais de fomento a projetos dentro de cada Portfólio, os quais são abertos a 

pesquisadores da Embrapa ou, ainda, a pesquisadores externos, desde que vinculados ao 

SNPA. O Quadro 9 sintetiza o funcionamento dos portfólios de PD&I da Embrapa. 

 

Quadro 9 – Funcionamento dos portfólios de PD&I da Embrapa 

PLANEJAMENTO ACOMPANHAMENTO 

DESAFIOS DE INOVAÇÃO: 

 

• Conexão com objetivos estratégicos do 

VI PDE24, Documento Visão 2030 e 

políticas públicas; 

• Indicam problemas e oportunidades do 

setor produtivo; 

• São definidos pelos CGPorts, com apoio 

da SPD e da Sire; 

• Subsidiam a indução de projetos. 

PROJETOS: 

 

• CGPorts apoiam a avaliação de projetos. 

 

ATIVOS: 

 

• CGPorts apoiam o acompanhamento de 

resultados e ativos; 

• CGPorts apoiam o monitoramento do 

alcance dos desafios de inovação. 

   Fonte: Adaptação de Embrapa (2018a). 

 

 

 

 
24 VI PDE – VI Plano Diretor da Embrapa 
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5.1 A REORGANIZAÇÃO DOS PORTFÓLIOS  

 

 Em setembro de 2018, foi emitida uma nota técnica pela Embrapa relativa a uma 

proposta de reformulação dos portfólios de projetos de PD&I, tendo como principais 

objetivos alterar a denominação “arranjo” para “portfólio”, visando alinhar linguagem e 

conceitos à literatura mundial; eliminar redundâncias e incrementar a 

complementaridade da programação de PD&I por meio da redução do número de 

portfólios; e fortalecer os portfólios como figuras de planejamento e acompanhamento, 

conectando a programação de PD&I ao direcionamento estratégico da Empresa 

(EMBRAPA, 2018a, p. 2). 

 A justificativa para esta proposta decorreu do diagnóstico da programação de 

PD&I da Embrapa, que constatou a existência de 1.000 projetos em execução, sendo 

16,5% destes não vinculados a qualquer um dos 23 portfólios ou dos 88 arranjos 

vigentes, ilustrando a necessidade de reformulação. O diagnóstico – quantitativo e 

qualitativo – foi baseado nos seguintes indicadores:  

 

 
Indicador de Resultados e Projetos (IRP): indica a produção de resultados 

e projetos dos portfólios/arranjos; 

Indicador de Efetividade (IEL): indica a contribuição dos resultados às 

linhas de PD&I dos portfólios/arranjos; 

Indicador de Impacto (IImpOE): indica a contribuição dos resultados de 

portfólios/arranjos aos objetivos estratégicos do VI PDE; 

Indicador de Compartilhamento (ICEC): indica o número de resultados 

exclusivos ou compartilhados de cada portfólio/arranjo (EMBRAPA, 2018a, 

p. 3). 

 

 

 Do diagnóstico, constatou-se, por exemplo, a existência de um elevado número 

de projetos vinculados a 17 figuras programáticas, as quais representam 50% da 

programação de pesquisa da Embrapa; por outro lado, observou-se um elevado número 

de portfólios e arranjos relacionados a um número menos expressivo de projetos, 

orçamentos e resultados. Tal resultado evidenciou “a necessidade de melhoria nos 

processos de gestão dos portfólios e uma reorganização da programação de PD&I da 

Embrapa” (EMBRAPA, 2018a, p. 2).  

Esta conclusão inicial do diagnóstico em questão é aqui apresentada com vistas a 

exemplificar como a organização dos portfólios pode auxiliar na produção e na análise 

de indicadores relativos à programação de pesquisa da Embrapa, evidenciando a 
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importância deles para o planejamento e a gestão da pesquisa na instituição. Outros 

indicadores também foram considerados para a realização do diagnóstico, cujo resultado 

indicou fragilidades no direcionamento, promoção e acompanhamento de resultados no 

âmbito do portfólio/arranjo; e a existência de redundâncias e sobreposições entre 

portfólios/arranjos, justificando a necessidade de reorganização dos portfólios com o 

objetivo de fortalecer a governança e a gestão dos mesmos.  

Ao fim do documento consta uma lista de 35 novos portfólios (antes eram 23 

portfólios e 88 arranjos), reorganizada a partir de afinidades temáticas com outros 

portfólios e arranjos, e alinhada com as megatendências25 que conformarão as cadeias 

produtivas agrícolas identificadas no Documento Visão 2030. Assim, tais 

megatendências aparecem em destaque e, abaixo de cada uma delas, a nova lista de 

portfólios criada para atender a essas questões estratégicas. Em seguida, enfatizando as 

demandas do planejamento estratégico da Embrapa, são destacados os objetivos 

estratégicos do VI PDE e, relacionado a cada um deles, os novos portfólios, tal qual foi 

feito com as megatendências. Assim, percebe-se que cada portfólio da nova proposta se 

direciona a contribuir para os avanços de uma megatendência e de um objetivo 

estratégico específicos, simultaneamente. 

Com relação a esta reorganização, não há, no documento, qualquer sinalização 

sobre quando ela entraria em vigor. Cabe destacar, porém, que pouco tempo depois do 

referido diagnóstico percebemos uma alteração no site da Embrapa, na seção Pesquisa e 

Desenvolvimento: foi removido o texto anterior, em que estava descrita a programação 

de pesquisa então vigente (em que projetos eram organizados em Macroprogramas, 

Arranjos e Portfólios), dando lugar a um novo texto em que somente a figura dos 

portfólios é mencionada. No início de 2019, a página dos portfólios insere a nova lista 

resultante da proposta, indicando sua incorporação. Todavia, na página de busca de 

projetos, os filtros para Macroprogramas e Arranjos permanecem presentes no site, 

assim como a lista antiga dos portfólios, o que parece indicar ser este um período de 

transição em direção à proposta de reorganização dos portfólios, ainda não totalmente 

concluída, aparentemente.  

 
25 Tendências e sinais do ambiente são forças que estão em movimento de maneira interligada, mas que 

apresentam maior proximidade e influência mútua quando analisadas na perspectiva de alguns conjuntos, 

as megatendências. Elas são entendidas como conjuntos de forças de transformação mais fortemente 

interligadas que deverão impactar fortemente o futuro (EMBRAPA, 2018b, p. 35). 
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 Embora a reorganização proposta tenha sido pautada por interesses estratégicos, 

não apresentando qualquer preocupação com uma adequação no que tange à estrutura 

classificatória dos portfólios, como é nosso foco nesta pesquisa, julgamos importante 

apresentar estas questões por diferentes motivos: o primeiro deles se justifica pelo fato 

de que a mudança ocorreu justamente durante nossa pesquisa; ou seja, havia uma lista 

de portfólios que iríamos utilizar e, num dado momento, essa lista foi reformulada, com 

consideráveis alterações, especialmente no que concerne à eliminação dos Arranjos e 

Macroprogramas; o segundo motivo refere-se ao fato de, a partir do diagnóstico, 

podemos ter uma noção do impacto dos portfólios nas atividades de gestão e 

planejamento, conforme percebido nos indicadores e nos dados utilizados para a análise, 

os quais corroboram a importância estratégica dos mesmos para a gestão de informações 

na escala de projetos da Embrapa, o que reafirma a importância da nossa investigação. 

 

5.2 A ESTRUTURA VIGENTE DOS PORTFÓLIOS 

 

 Para a descrição da estrutura vigente dos portfólios na Embrapa – após a 

proposta de reorganização já mencionada – foi consultado o site da instituição, numa 

página destinada especificamente aos portfólios, a qual é acessada a partir da página 

destinada aos projetos de pesquisa (onde é possível acessar a lista de projetos 

desenvolvidos e suas descrições). A Embrapa possui, atualmente, um total de 34 

portfólios (embora na proposta de reformulação constasse uma lista com 35), os quais 

encontram-se listados no site em ordem alfabética, tal qual apresentamos abaixo. 

 

▪ Agricultura Irrigada 

▪ Alimentos: segurança, nutrição e saúde  

▪ Amazônia  

▪ Aquicultura  

▪ Automação e Agricultura de Precisão e TIC  

▪ Biotecnologia Avançada Aplicada ao Agronegócio  

▪ Café  

▪ Carnes  

▪ Convivência com a Seca  

▪ Diversificação e Nichos de Mercado  

▪ Energia, Química e Tecnologia da Biomassa  

▪ Fibras e Biomassa para Uso Industrial  

▪ Florestal  

▪ Fruticultura Temperada  

▪ Fruticultura Tropical  
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▪ Grãos  

▪ Hortaliças  

▪ Inovação Organizacional  

▪ Inovação Social na Agropecuária  

▪ Insumos Biológicos  

▪ Integração Lavoura Pecuária e Floresta  

▪ Inteligência, Gestão e Monitoramento Territorial  

▪ Leite  

▪ Manejo Racional de Agrotóxicos  

▪ Mudanças Climáticas  

▪ Nanotecnologia  

▪ Nutrientes para a Agricultura  

▪ Pastagens  

▪ Recursos Genéticos  

▪ Sanidade Animal  

▪ Sanidade Vegetal  

▪ Serviços Ambientais  

▪ Sistemas de Produção de Base Ecológica  

▪ Solos do Brasil 
 

Cada portfólio apresenta uma breve definição, exibida quando ocorre o clique 

num título específico. Estas definições, que podem ser consultadas no Anexo do 

presente documento, serão estudadas mais adiante; neste momento, interessa obter uma 

visão geral da estrutura na qual será baseada nossa análise. Dando continuidade à 

descrição, podemos notar ainda que a lista em questão apresenta um único nível de 

classificação; ou seja, não possui subdivisões ou subclasses no interior de cada 

portfólio. Tal característica evidencia a peculiaridade de uma estrutura classificatória 

voltada à gestão da pesquisa, conforme já destacamos anteriormente na seção 3.2, que 

preconiza a adoção de classes mais amplas, com forte potencial agregador, em 

detrimento da ocorrência de muitas subordinações no seu interior, como ocorre, por 

exemplo, numa classificação bibliotecária. 

A referida página na qual nos baseamos para realizar esta descrição possui uma 

interface bem simples e objetiva, estando restrita, basicamente, a definir o que é um 

portfólio e a apresentar a lista com suas respectivas definições. Contudo, consideramos 

importante ir além do que aparece na página, apresentando mais um pouco do seu 

contexto a fim de obtermos uma melhor compreensão do nosso objeto de análise. Neste 

sentido, achamos importante descrever de maneira sucinta como se dá a busca pelos 

projetos de pesquisa no site da Embrapa, uma vez que esta interface consiste no meio 

pelo qual a informação-alvo pode ser acessada, inclusive pelo público em geral, 



113 

 

tornando explícita, no processo de busca, a finalidade dos portfólios enquanto 

instrumentos que auxiliam na organização dos projetos de pesquisa. Afinal, a 

recuperação dos projetos se coloca como a razão e o fim de qualquer esforço de 

classificação nesse contexto. 

 

5.3 A BUSCA DE PROJETOS NO SITE 

 

Embora não seja o foco de nossa pesquisa analisar a interface de busca de 

projetos no site da Embrapa, julgamos importante sua descrição pelo fato de que o site 

funciona como um canal de comunicação entre a empresa e a sociedade. Também 

desejamos que o leitor esteja familiarizado com o universo do qual estamos falando, na 

medida em que a interface de busca figura como um trajeto claro e objetivo para se 

entender a forma de organização dos projetos de pesquisa na Embrapa, em que se 

visualiza a presença dos portfólios.  

Além disso, consideramos que o emprego de taxonomias na interface de busca e 

a própria dinâmica do site acabam refletindo e gerando implicações para a estrutura 

classificatória que iremos analisar. Em outras palavras, o contexto de aplicação de uma 

estrutura classificatória deve ser conhecido, visto que interfere diretamente em sua 

estruturação, especialmente quando falamos de classificações no ambiente Web, cujos 

recursos de navegação propiciam uma forma dinâmica e flexível de busca. Não se trata, 

portanto, de somente analisar uma estrutura com base em princípios lógicos; como já foi 

dito, classificação envolve contexto, propósito e tomada de decisão.  

Assim, cumpre destacar que, nos parágrafos que seguem, nos propusemos a 

olhar esta interface não apenas de forma estritamente descritiva, mas a partir de uma 

abordagem facetada, a qual julgamos pertinente tendo em vista as características 

observadas na página. Para tanto, recorremos a um aporte teórico sobre a aplicação da 

Teoria da Classificação Facetada na Web, a fim de reforçar a dupla relevância desta 

teoria para nossa pesquisa, uma vez que ela se faz pertinente tanto para a análise da 

estrutura classificada dos portfólios, quanto da interface de busca em que tal estrutura se 

insere, embora apontemos apenas indícios preliminares de sua adequação a esta última. 

Cada vez mais torna-se necessário recorrer à classificação para a organização de 

conteúdos em ambientes da Web. A este respeito, Gnoli, Marino e Rosati (2006) 

reforçam que ela deve estar ancorada em estratégias, metodologias e competências 
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adequadas; caso contrário, tendem a gerar organizações ilógicas, incoerentes, de pouca 

escalabilidade e dificilmente utilizáveis pelos usuários. No que tange à Classificação 

Facetada, eles reforçam sua aplicabilidade neste ambiente, ressaltando as vantagens 

obtidas simultaneamente por usuários e gestores de sites. A fim de reforçarem seu 

argumento, fornecem uma série de exemplos – retirados de sites reais – que ratifica tal 

visão e torna mais clara a compreensão do leitor. 

Um dos aspectos sinalizados pelos autores remete ao uso de “filtros” para a 

busca, os quais permitem a inserção de determinados campos (atributos-facetas) e 

valores específicos (focos). Também consideram importante que os filtros explicitem o 

número de itens incluídos em cada foco; e, além disso, que o sistema automaticamente 

atualize esses números após a realização das seleções de busca, as quais envolvem a 

combinação de filtros e um refinamento dos resultados a cada escolha feita.  

Os pontos acima mencionados nos direcionam a outros conceitos que julgamos 

relevante abordar: o de busca ou navegação facetada e o de taxonomia facetada 

navegacional. Segundo Maculan (2011), embora sejam feitas distinções entre busca 

facetada e navegação facetada, muitos autores as utilizam como sinônimos (opção por 

ela adotada, aliás). Já a navegação facetada, de acordo com Tunkelang (2009, p. 23, 

tradução nossa), “permite ao usuário elaborar uma busca progressivamente, vendo o 

efeito de cada escolha em uma faceta nas escolhas disponíveis em outras facetas”. Com 

base nestas acepções, Maculan propõe uma definição para o conceito de taxonomia 

facetada navegacional, qual seja: 

 

 
É uma estrutura de organização composta de um sistema de categorias, sendo 

que, dentro de cada uma (categoria) é criada uma hierarquia de facetas e 

subfacetas, obedecendo a critérios pré-estabelecidos para a concepção das 

mesmas (categorias), o que permite atribuir diferentes dimensões 

(multidimensional) a um objeto (documento). É, ainda, um sistema 

organizado sob a forma de links, através dos quais o usuário tem a 

possibilidade de navegar, de forma interativa, filtrando e restringindo sua 

busca (MACULAN, 2011, p. 57). 

 

 

 A mesma autora chama atenção, ainda, para o fato de que uma taxonomia 

facetada pode ser construída sob múltiplos critérios, o que favorece a recuperação da 

informação, já que os documentos podem ser etiquetados a partir de diferentes 

categorias (MACULAN, 2014, p. 72). Após esta breve apresentação de conceitos que 

julgamos pertinentes para a observação da interface de busca de projetos no site da 
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Embrapa, chegamos à descrição propriamente dita. Antes, porém, cumpre ressaltar que 

a partir do site da empresa (https://www.embrapa.br/) somente é possível acessar a 

descrição desses projetos, que consiste, em síntese, na apresentação de um breve resumo 

acompanhado de algumas informações de caráter mais descritivo. Isto posto, nos 

seguintes parágrafos apresentamos a descrição do passo a passo da busca, descrevendo 

os aspectos mais importante e fornecendo, em certos momentos, capturas da tela no 

intuito de facilitar a compreensão do leitor. 

 Inicialmente, nos situamos na página principal do site. Na parte superior, há uma 

lista de tópicos dispostos lado a lado, os quais, quando clicados, levam às respectivas 

páginas com conteúdo sobre o tópico. Dentre estes, encontra-se o tópico rotulado como 

“Projetos”. Ao fazer o clique sobre ele, abre-se uma página que apresenta as seguintes 

divisões (às quais atribuímos números para que sejam mais facilmente referenciadas 

posteriormente), em ordem sequencial (como aparecem no site, de cima para baixo): 

 

1) Faça uma busca (possui um campo de busca simples, em cujo espaço para 

digitar a busca está escrito “palavras-chave”; há uma lupa para concluir a ação); 

2) Lista completa (se clicada, possibilita o acesso à lista completa de projetos); 

3) Projetos em destaque (projetos destacados, acompanhados da parte inicial de 

sua descrição, cuja leitura completa pode ser feita pelo clique no título do projeto); 

4) Sistema Embrapa de Gestão (apresenta uma sucinta descrição da programação 

de pesquisa da Embrapa, possibilitando o acesso à página específica da programação 

e a outras páginas relacionadas, a partir dos hiperlinks específicos); 

5) Portfólios (apresenta uma breve definição de portfólio e permite o 

direcionamento para a respectiva página que os descreve a partir do clique no 

hiperlink “Saiba mais”). 

 

Vale ressaltar que os três primeiros “tópicos” levam ao mesmo tipo de conteúdo; 

apenas a forma de acesso é diferente. Dito de outro modo, ao fazer uma busca por uma 

palavra-chave qualquer (tópico 1) e selecionar um projeto específico dentre a lista de 

resultados; ou ao abrir a lista completa de projetos (tópico 2) e clicar num projeto 

específico da lista; ou,  ainda, ao clicar num projeto qualquer dentre aqueles que 

figuram em destaque no site (tópico 3) em determinado período; em qualquer das 

opções, o tipo de conteúdo encontrado será o mesmo. Assim, nas três opções 
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mencionadas, é possível, por exemplo, que o mesmo projeto seja selecionado; como 

resultado, todos levam à página que contempla a descrição dos mesmos, a qual aparece 

num formato padronizado para todos os projetos, como podemos ver na Figura 11. 

 

Figura 11 – Interface da descrição de um projeto de pesquisa no site da Embrapa. 

 
      Fonte: Embrapa (2019a). 

 

 

 Para entender melhor a dinâmica da busca por projetos, observemos atentamente 

a figura acima: após o título, há a descrição do projeto; e, daí por adiante, aparecem 

campos demarcados por letras em negrito (Ecossistema; Região; Situação; 

Macroprograma; Portfólio), os quais funcionam como filtros ou metadados para a 

pesquisa, que podem ser selecionados e combinados durante a busca. Para se chegar à 

interface que iremos exibir, tanto o tópico 1 (digitando uma palavra-chave ou até 

mesmo clicando na lupa sem digitar qualquer palavra-chave) quanto o tópico 2 
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(simplesmente clicando para ver a lista completa de projetos) são possíveis; ambos 

tornarão explícita a parte que queremos descrever, situada na parte esquerda da página, 

em que podemos observar o “Filtrar por:” acompanhado de uma série desses filtros que 

mencionamos, cada um deles possuindo um botão “+” para abrir as opções possíveis de 

seleção, como podemos observar na Figura 12. 

 

Figura 12 – Interface da busca de projetos de pesquisa no site da Embrapa. 

 
  Fonte: Embrapa (2019a). 

 

Iniciando à descrição de cada filtro, partimos do primeiro: “Situações”. Em seu 

interior (quando o botão “+” é clicado) há somente a opção “Concluído”, acrescida, ao 

lado e entre parênteses, da informação do total de projetos inseridos nessa categoria 

(1.878). Outro ponto a ser observado, com relação ao referido filtro, é a ausência da 

opção “Em andamento”, em oposição a “Concluído”, parece indicar que somente 

podem ser pesquisados projetos que, de fato, já foram encerrados; de outra maneira, não 

haveria razões lógicas para sua ausência.  
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 Passando ao seguinte filtro, temos “Ecossistemas”. Neste caso, julgamos 

importante definir o que vem a ser ecossistema: “Sistema formado pela interação-

relação entre os seres vivos e o ambiente em que vivem.” (BECHARA, 2011, p. 545). 

São formados por componentes bióticos (seres vivos, como os animais, por exemplo) e 

abióticos (seres não vivos, em geral relacionados ao ambiente físico, como as rochas, 

por exemplo). Os ecossistemas podem ser classificados em marinhos, aquáticos ou 

terrestres; estes últimos podem ainda ser agrupados em biomas, tais como florestas 

tropicais úmidas, savanas, desertos, tundra, entre outros (KHAN ACADEMY, 2019). 

Após essa breve conceituação de ecossistema, citamos aqueles inseridos no site da 

Embrapa, compondo o filtro homônimo: Amazônico; Campinaranas; Extremo Sul; 

Floresta Atlântica; Florestas Semideciduais e Estacionais; Meio Norte; Pantanal; Região 

Caatinga e Florestas deciduais; Região dos Cerrados; Região dos Pinheirais; Transição 

Ecológica; e Áreas Costeiras. 

O próximo filtro da sequência, intitulado “Regiões”, pode ser facilmente 

compreendido por qualquer pessoa, posto que se refere à tradicional divisão das cinco 

regiões do país. Seus filtros comportam as seguintes opções: Centro-Oeste; Nordeste; 

Norte; Sudeste; e Sul. 

Ao voltarmos à Figura 12, observamos que o filtro da sequência a ser descrito é 

o denominado “Macroprogramas”. Contudo, embora este ainda figure como um filtro, 

assim como os “Arranjos”, ambos não serão contemplados em nossa análise, posto que 

foram extintos neste ano de 2019, conforme mencionado anteriormente (vide nota de 

rodapé 20, página 105). Dessa forma, daremos continuidade ao próximo filtro, que diz 

respeito aos portfólios, em cujo foco reside nossa pesquisa. Cabe destacar que no 

interior do filtro ainda aparece a lista antiga de portfólios, e não a resultante da proposta, 

já atualizada no site, a qual será, mais adiante, objeto de acurada análise deste estudo. 

Por fim, o último filtro, denominado “Unidades”, compreende as 43 unidades 

administrativas da Embrapa, às quais os projetos necessariamente devem ser 

vinculados. São exemplos de unidades: Embrapa Acre, Embrapa Café, Embrapa 

Algodão, Embrapa Hortaliças, e Embrapa Meio-Ambiente. 

Finda esta descrição concernente aos filtros disponíveis na busca de projetos de 

pesquisa, podemos apontar algumas considerações baseadas em pontos apresentados 

por Gnoli, Marino e Rosati (2006) e Maculan (2011, 2014). Vale destacar que 
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selecionamos aspectos cuja relação com o site da Embrapa mostrou-se mais evidente, 

não demandando uma análise acurada para sua percepção.  

 

1) Concluímos que a interface do site parece adequar-se às características 

demandadas para a execução de uma busca facetada, através da navegação. 

Consideramos que sua estrutura consiste numa taxonomia facetada, em que o 

documento projeto de pesquisa pode receber diferentes etiquetas, representadas 

pelos diferentes filtros disponíveis para a busca. Em suma, entendemos que a 

interface comporta o conceito de taxonomia facetada navegacional, embora seja 

importante ressaltar que não há a existência de subclasses dentro de cada filtro; 

ou facetas e subfacetas, como sinaliza Maculan (2011, p. 57) em sua definição; 

 

2) Percebe-se a presença de metadados descritivos (situação e unidade) e 

semânticos, que tratam do assunto do projeto (ecossistemas, regiões, portfólios): 

de acordo com os autores citados, estes últimos produzem valor agregado à 

informação, e dependem de um SOC para serem utilizados de forma ideal; 

 

3) Todas as opções/focos existentes em cada filtro/faceta estão visíveis, o que 

permite que o usuário rapidamente identifique o que existe no sistema;  

 

4) É possível selecionar quantas opções/focos (presentes no interior de um ou 

vários filtros/facetas) julgarmos necessário durante a pesquisa dos projetos, 

sendo que a seleção de cada nova opção implica numa atualização dos resultados 

da busca: isso confere dinamicidade ao processo e liberdade para o usuário; 

 

5) As opções/focos não são mutuamente exclusivas: é possível que um projeto 

esteja vinculado a três portfólios, por exemplo. Esse é um aspecto a ser 

aprofundado na análise dos Portfólios e no seu eventual impacto para a 

recuperação e para as atividades de gestão; 

 

Uma vez feitas tais constatações, seguiremos com a análise da estrutura 

classificatória dos portfólios de projetos de pesquisa da Embrapa, que consiste no 

principal foco de nossa pesquisa. 
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6 ANÁLISE DA ESTRUTURA CLASSIFICATÓRIA DOS PORTFÓLIOS  

 

 Neste capítulo apresentaremos todas as etapas da análise realizada da estrutura 

classificatória dos portfólios de projetos de pesquisa da Embrapa à luz da Teoria da 

Classificação Facetada e da Teoria do Conceito, sinalizando, para cada uma delas, o(s) 

princípio(s) classificatório(s) utilizado(s).  

 Na primeira etapa da análise, recorremos à Teoria do Conceito, mais 

especificamente, ao método analítico conceitual proposto por Dahlberg, em que os 

conceitos são analisados a partir do triângulo conceitual elaborado pela autora (vide 

página 87). Como vimos, este triângulo representa os componentes de um conceito: o 

referente, suas características e sua forma verbal. Fazendo uma analogia entre o 

triângulo conceitual e os portfólios (Figura 13), podemos dizer que cada portfólio é um 

conceito, que só existe a partir da junção dos três componentes do triângulo. Assim, 

tendo em vista que os referentes representam a materialidade do conceito, podemos 

afirmar que os conjuntos de projetos de pesquisa representam este aspecto no âmbito 

dos portfólios, que nada mais são do que agrupamentos de projetos reunidos por 

tratarem de temáticas afins, formando um conjunto. Estes conjuntos de projetos, por sua 

vez, são designados a partir de uma forma verbal, que são os títulos dos portfólios; e as 

características desses portfólios são explicitadas através das suas definições, conforme 

podemos ver na figura abaixo. 

 

Figura 13 – Triângulo conceitual dos portfólios

 
                           Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 Isto posto, foi com base nesta analogia que iniciamos nossa análise. 

Relembramos que são trinta e quatro os portfólios existentes na Embrapa para a 

organização dos seus projetos de pesquisa. Contudo, nossa análise restringiu-se a uma 
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parte deste universo, a qual foi selecionada a partir da possibilidade de acesso aos títulos 

e descrições dos projetos de pesquisa vinculados aos portfólios, bem como a 

documentos26 com informações mais detalhadas sobre estes, os quais foram 

fundamentais para embasar nossa análise. Isto se explica pelo já mencionado fato de 

que, embora tenha ocorrido a reestruturação dos portfólios, não havia, até o momento da 

análise, no site da instituição, a lista de projetos vinculados aos novos portfólios, 

permanecendo apenas a listagem antiga. Logo, como será visto mais adiante, o acesso a 

esses títulos era imprescindível para a realização de nossa análise, o que nos levou a 

selecionar os onze portfólios que existiam antes da reestruturação, mas se mantiveram 

na lista atual, o que corresponde a cerca de 30% do total de portfólios. 

Assim, foram analisados os seguintes portfólios: Agricultura Irrigada; 

Aquicultura; Convivência com a seca; Inovação social na Agropecuária; Integração 

Lavoura, Pecuária e Floresta; Manejo racional de agrotóxicos; Mudanças climáticas; 

Pastagens; Sanidade Animal; Sanidade Vegetal; e Sistemas de produção de base 

ecológica. Uma vez definido o conjunto de portfólios a ser analisado, procedemos à 

elaboração das planilhas (Apêndice B) que constituíram nosso corpus de análise, 

contemplando a tríade conceitual de cada portfólio: sua forma verbal (título do 

portfólio), suas características (a definição de cada portfólio), e seu referente no mundo 

(o conjunto de projetos vinculados a cada portfólio). Todos os dados foram consultados 

no site da Embrapa no mês de setembro de 2019.  

Antes de descrevermos nossa análise, julgamos importante estabelecer o 

contexto no qual ela se aplica a partir de uma definição, que foi usada como referência 

para nortear nosso olhar. Como já falamos, as classificações são relativas: tudo o que é 

classificado o é dentro de um contexto delimitado, a partir de um acordo estabelecido. 

Logo, com base nas definições e informações sobre a Embrapa anteriormente 

apresentadas neste trabalho, construímos uma definição sucinta sobre a empresa, qual 

seja: empresa pública de inovação tecnológica destinada à geração de conhecimento e 

tecnologia para a agropecuária brasileira, que tem como objetivo desenvolver um 

modelo de agricultura e pecuária tropical genuinamente brasileiro, superando as 

barreiras que limitam a produção de alimentos, fibras e energia no Brasil. Além disso, 

 
26 Tais documentos foram gentilmente cedidos pelo pesquisador da Embrapa responsável pela 

interlocução com nosso projeto, conforme já mencionado anteriormente. Trata-se de documentos 

institucionais que caracterizam e detalham aspectos importantes acerca de cada portfólio, contemplando 

questões diversas, como seu escopo, vertentes de atuação, equipe do comitê gestor, entre outros. 
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viabiliza soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da 

agricultura, em benefício da sociedade brasileira.   

Outra observação importante a ser feita diz respeito ao fato de não sermos 

especialistas no referido domínio, o que nos levou a realizar pesquisas (em fontes 

variadas, como dicionários, livros, artigos, entre outras) para a obtenção de um 

entendimento básico acerca dos conceitos representados pelos portfólios, de modo a 

possibilitar a realização das duas etapas da análise. Desse modo, na primeira etapa da 

análise, apresentaremos para cada portfólio uma breve conceituação pesquisada, no 

intuito de não só fornecer esse entendimento básico ao leitor, que também pode 

apresentar dúvidas sobre os conceitos em questão, mas também de mostrar o trajeto por 

nós percorrido durante a análise realizada.  

Na segunda etapa de nossa análise, após termos examinado a tríade conceitual 

dos portfólios e suas definições à luz das regras propostas por Dahlberg, recorremos à 

Teoria da Classificação Facetada, mais especificamente às categorias fundamentais 

estabelecidas por Ranganathan. A partir delas buscamos investigar a base classificatória 

do conjunto de portfólios analisado na primeira etapa, no intuito de verificar a natureza 

das classes, bem como a consistência destas no que tange a base classificatória. Para 

tanto, procedemos à categorização do princípio de agrupamento dos portfólios por meio 

do PMEST. 

A seguir, as próximas seções descrevem e detalham a execução das duas etapas 

da análise realizada. Ao fim de cada uma delas, apresentamos algumas considerações. 

 

6.1 PRIMEIRA ETAPA: O MÉTODO ANALÍTICO CONCEITUAL  

 

Nesta seção apresentamos a análise de cada um dos onze portfólios 

selecionados. Iniciamos, como já mencionado, com uma breve explicação dos conceitos 

em questão; em seguida, passamos à análise à luz do método analítico conceitual 

proposto por Dahlberg, em que são observadas a harmonia e a compatibilidade entre os 

três elementos do triângulo conceitual no âmbito dos portfólios de projetos de pesquisa 

da Embrapa, a saber: referente = conjunto de projetos de pesquisa vinculados ao 

portfólio; características = definição do portfólio; e forma verbal = título do portfólio. 

Para tanto, e tendo em vista que se observa uma maior complexidade nas 

características/definições, consideramos pertinente realizar uma análise mais pontual 
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destas, a partir dos princípios estabelecidos por Dahlberg em relação a sua forma e 

conteúdo (vide páginas 102 e 103), como um complemento à análise já feita.  

Sobre esta etapa, cumpre ainda ressaltar que na verificação da compatibilidade 

entre a forma verbal, o referente e as características, num primeiro momento, alguns 

problemas percebidos na definição são apontados; contudo, na parte da avaliação com 

base nos critérios estabelecidos por Dahlberg, a análise se direciona a aspectos mais 

pontuais e específicos. Por isso, nosso primeiro olhar para as definições leva a uma 

análise mais livre, englobando aspectos diversos que possam chamar nossa atenção; em 

seguida, esse olhar é refinado e atrelado a um conjunto de regras que serve de base para 

essa análise mais específica.   

Neste sentido, percebemos que a tríade em questão parte dos referentes – os 

conjuntos de projetos de pesquisa em torno de uma temática –, os quais fazem parte do 

universo do pesquisador, do especialista. Logo, não nos cabe aqui fazer uma análise 

pontual sobre a forma de apropriação do conteúdo destes, mas analisar sua 

compatibilidade com as demais partes do triângulo – forma verbal e características –, 

que têm a função de representar/re-apresentar estes projetos. Portanto, em nossa análise, 

nos direcionaremos mais para o modo como a forma verbal e da definição se adéquam 

em relação ao conteúdo dos projetos vinculados, também apresentado nos documentos 

(Documento Síntese) consultados de cada portfólio. 

Em relação às regras propostas por Dahlberg, as quais também chamamos de 

critérios, destacamos que nem todas foram utilizadas, uma vez que algumas delas se 

mostraram inadequadas para os nossos propósitos. Desse modo, no que tange aos 

critérios relacionados à forma, selecionamos os de simplicidade e justaposição de 

definições, uma vez que a clareza, que tem por base o uso de palavras e termos claros já 

definidos no contexto/ambiente em que a definição se insere, não poderia ser avaliada, 

já que não teríamos a possibilidade, devido ao tempo para realização da pesquisa, de 

avaliar este tipo de questão, que demandaria o acompanhamento contínuo de 

especialistas do domínio e de fontes de informação especializada que respaldassem a 

análise do referido critério. Por sua vez, o critério de nível, que orienta que as 

expressões utilizadas coincidam com a linguagem e área de assunto dos destinatários, 

não foi incluído, porque embora os portfólios sejam destinados aos especialistas da área, 

eles também figuram no site, com suas definições e projetos vinculados, sendo 

direcionados à sociedade, em geral, que não utiliza a mesma linguagem do especialista. 
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No que concerne aos critérios relativos ao conteúdo, consideramos que todos se 

adéquam ao nosso contexto de análise. 

No intuito de facilitar o acompanhamento e o entendimento da análise, 

consideramos importante apresentar para cada portfólio um quadro contendo o seu 

título/forma verbal, sua definição/características e os títulos de alguns projetos 

integrantes do conjunto de projetos vinculado ao portfólio/referente selecionados como 

exemplo27. A seguir, iniciamos a descrição da primeira etapa de nossa análise, seguindo 

a ordem alfabética dos portfólios selecionados. 

 

1. Portfólio Agricultura Irrigada 

 

Quadro 10 – Síntese da tríade conceitual do portfólio Agricultura Irrigada 

Título do portfólio/ 

Forma verbal 
Agricultura Irrigada 

Definição/ 

Características 

O portfólio busca a otimização e a racionalização do uso, além do 

aumento da eficiência e produtividade da água. 

Conjunto de projetos 

de pesquisa/ 

Referente 

• Avaliação e desenvolvimento de tecnologias para racionalização do 

uso de água em fruteiras tropicais e hortaliças irrigadas nas regiões 

do Semiárido, Tabuleiros Costeiros e Cerrado; 

• Demanda hídrica, manejo de irrigação e fertirrigação na cultura da 

cana-de-açúcar; 

• Melhoria da eficiência da irrigação e da fertirrigação para o cultivo 

de fruteiras no Semiárido brasileiro; 

• Utilização de carneiro hidráulico em pequenas áreas irrigadas;  

• Validação de tecnologias para reutilização e aproveitamento 

agrícola da água residuária do café; 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Ao iniciarmos a análise do referido portfólio, buscamos compreender em que 

consiste a Agricultura Irrigada, conceito que dá nome ao referido agrupamento de 

projetos. Para tanto, consultamos o “Documento Síntese – Portfólio Agricultura 

Irrigada”, o qual apresenta a conceituação de Agricultura Irrigada, no âmbito do 

portfólio, segundo a Lei 12.787, de 11 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a Política 

Nacional de Irrigação. Neste sentido, Agricultura Irrigada é definida como a “atividade 

econômica que explora culturas agrícolas, florestais e ornamentais e pastagens, bem 

como atividades agropecuárias afins, com o uso de técnicas de irrigação ou drenagem” 

(BRASIL, 2013). 

 
27 O conjunto completo de projetos vinculados a cada portfólio pode ser consultado no Apêndice B. 



125 

 

 Isto posto, analisamos este conceito a partir do método analítico conceitual, 

considerando a relação entre os componentes da tríade conceitual do portfólio: título, 

definição e projetos vinculados. Dessa forma, a partir do documento consultado, 

constatamos que a forma verbal utilizada parece adequada, sem qualquer problema 

aparente; afinal, trata-se de um conceito amplamente conhecido e de suma importância 

no âmbito da agropecuária. Em relação ao referente – o conjunto de projetos de 

pesquisa –, estes estão de acordo com a denominação do portfólio, na medida em que 

tratam de questões diversas relativas à Agricultura Irrigada, em consonância com a 

temática descrita no documento consultado. Em contrapartida, no que tange às 

características, expressas na definição, julgamos que estas poderiam ser mais completas, 

tendo em vista que não fica explícito o contexto em que se busca “a otimização e a 

racionalização do uso, além do aumento da eficiência e produtividade da água”. Embora 

a forma verbal nos dê essa resposta – na agricultura –, no momento da análise buscamos 

fazer o exercício de “apagar” a forma verbal, pois a definição deve nos dar informações 

suficientes para compreender o conceito denotado; e vice-versa, já que a forma verbal 

deve ser clara e precisa o suficiente para refletir o que consta na definição. Buscamos 

observar, portanto, se existe uma relação unívoca entre a definição e o título do 

portfólio, que, neste caso, é falha pela ausência do termo “agricultura” na definição.  

 No que concerne, especificamente, às regras propostas por Dahlberg relativas à 

forma da definição, observamos que o critério de simplicidade foi atendido. 

Relembrando, este critério diz que somente as características necessárias de um 

referente devem ser usadas. Como vimos anteriormente, características necessárias são 

o mesmo que características essenciais, as quais se contrapõem às características 

acidentais. Na definição analisada, notamos que somente a finalidade do portfólio é 

apresentada, o que, em nosso entendimento, configura uma característica essencial, 

tomando por base o seguinte trecho em que Dahlberg explicita como a natureza dos 

objetos interfere na determinação das suas características essenciais: 

 

 
Totalmente diversas são as características essenciais dos produtos, como as 

máquinas, os equipamentos, etc. Aqui a intensão é determinante. As 

características essenciais são determinadas pelas finalidades e pela aplicação. 

[...] De qualquer sorte não é sempre fácil determinar as características 

essenciais dos conceitos. (DAHLBERG, 1978, p. 104). 
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Isto posto, julgamos apropriado estabelecer uma analogia entre os portfólios e os 

produtos citados por Dahlberg, tais como máquinas e equipamentos, uma vez que 

aqueles são instrumentos gerenciais com finalidades específicas extremamente 

importantes no contexto da Embrapa, as quais consistem em características 

determinantes para seu entendimento. Logo, não apenas neste caso, mas nos demais, a 

finalidade do portfólio explicitada na definição será encarada por nós como uma 

característica essencial. Por conta disso, a presença desta característica no referido 

portfólio faz com que o critério de simplicidade seja atendido. Quanto ao critério de 

justaposição, consideramos que ele foi atendido satisfatoriamente, tendo em vista que a 

definição não apresenta termos equivalentes ou sobrepostos.  

No que concerne às regras relativas ao conteúdo, constatamos que foram 

plenamente atendidos os critérios correspondência com o referente (tanto o definiendum 

quanto o definiens referem-se ao portfólio de projetos sobre a temática Agricultura 

Irrigada), inclinação (não apresenta subjetivismo), mistura de conceitos (não é utilizado 

um conceito específico para definir um conceito geral) e circularidade (não há uso de 

um definiens como o definiendum de outro, ou vice-versa, ou de um gênero próximo no 

definiens que já tenha sido definido no sistema de definições, como um subconceito do 

conceito em questão). Por outro lado, consideramos que não foram atendidos os 

critérios completude e adequação da extensão, que se mostram intrinsecamente 

relacionados, na medida em que o conceito “Agricultura Irrigada”, que dá nome ao 

portfólio, não é definido de forma completa, pois a definição não cobre todas as 

características necessárias do referente de forma estruturada, mas apenas indica sua 

finalidade no contexto da Embrapa. Dessa forma, acreditamos que no referido contexto 

seria importante a presença de outra característica essencial, uma que indicasse o 

significado do conceito em questão. Em outras palavras, a definição poderia explicitar o 

que é a Agricultura Irrigada, e, em seguida, a finalidade do portfólio dedicado a esta 

temática. Como isto não ocorre, julgamos, ainda, que a seleção de características 

necessárias limita inadequadamente o uso do seu definiendum, impactando na avaliação 

do critério adequação da extensão. 

De modo geral, podemos concluir que apesar da existência dos três vértices do 

triângulo conceitual do portfólio Agricultura Irrigada, não há total compatibilidade entre 

eles, uma vez que a definição apresentou inconsistências e problemas, dentre os quais 
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inclui-se o não atendimento a todos os critérios propostos por Dahlberg, que implicam 

nesta incompatibilidade. 

 

2. Portfólio Aquicultura 

 

Quadro 11 – Síntese da tríade conceitual do portfólio Aquicultura 

Título do portfólio/ 

Forma verbal 
Aquicultura 

Definição/ 

Características 

Tem como finalidade gerar conhecimentos e tecnologias que levem à 

soluções para o uso racional dos recursos naturais e auxilia na 

elaboração de políticas públicas, de forma a fortalecer e garantir a 

sustentabilidade social, ambiental e econômica da aquicultura 

brasileira. 

Conjunto de projetos 

de pesquisa/ 

Referente 

 

• Avaliação da produção de juvenis de tilápia do Nilo em sistema de 

bioflocos; 

• Desenvolvimento de metodologia para o cálculo da produção 

máxima de pescados no reservatório de Peixe Angical-TO; 

• Estudos celulares e moleculares da diferenciação sexual do 

tambaqui; 

• Seleção de plantas de cobertura de taludes de viveiros escavados 

para piscicultura; 

• Uso de bioindicadores para avaliação da qualidade da água no 

cultivo da tilápia. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Ao iniciarmos a análise deste portfólio, consultamos o “Documento Síntese – 

Portfólio Aquicultura” em busca de uma conceituação do referido termo, porém não 

encontramos uma definição explícita, somente questões relativas à produção de 

pescado, sinalizadas como o foco do portfólio. Buscando outra fonte, encontramos no 

“Glossário de termos usados em atividades agropecuárias, florestais e ciências 

ambientais” (ORMOND, 2006, p. 33) a seguinte definição: “cultivo de seres vivos 

aquáticos, plantas e animais (algas, peixes, crustáceos e moluscos etc.)”. No dicionário 

Houaiss, encontramos seu significado como sendo o “tratamento do ambiente aquático 

para criação de peixes, mariscos, etc.,” e também “para cultivo de produtos naturais” 

(HOUAISS, 2009, p. 169). Ambas as definições nos pareceram suficientes e em 

consonância com o escopo do portfólio apresentado no documento consultado. 

 Iniciando a análise do portfólio a partir do método analítico conceitual, julgamos 

que a forma verbal utilizada está adequada e em consonância com a temática 

apresentada no documento consultado, além de se tratar de um conceito já consolidado. 
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Em relação ao conjunto de projetos de pesquisa vinculados ao portfólio, consideramos 

que este está em consonância com a temática Aquicultura, na medida em que os 

projetos abordam diversos aspectos relacionados ao cultivo de seres vivos aquáticos. 

Porém, em relação à definição, detectamos uma incompatibilidade desta com a forma 

verbal e o conjunto de projetos, visto que ela sequer faz alusão ao cultivo de seres vivos 

aquáticos. Além disso, no trecho que menciona as “soluções para o uso racional dos 

recursos naturais”, não fica explícito em que contexto tais recursos são utilizados. 

Também observamos um problema relacionado à escrita, pois a definição emprega, 

inicialmente, um verbo no infinitivo – gerar – e, em seguida, um verbo no presente do 

indicativo – auxilia –, quando deveria estar no infinitivo, como o primeiro, causando 

certo desconforto na leitura. Assim, embora ao final da definição seja mencionada a 

Aquicultura (o que, veremos, contraria um dos critérios propostos por Dahlberg), 

julgamos que não há uma compatibilidade completa entre o título do portfólio e sua 

definição, pois esta apresenta pequenos problemas que poderiam ser evitados, tornando 

mais claro e objetivo o foco do portfólio.  

Ao recorrermos aos critérios estabelecidos por Dahlberg quanto à forma da 

definição, consideramos que somente foi atendido o critério simplicidade 

(considerando-se a finalidade do portfólio como uma característica necessária para o 

entendimento do referente). Por sua vez, o critério justaposição não foi atendido, visto 

que o uso da palavra aquicultura, que representa o definiendum, na definição (definiens), 

não produz uma definição orientada ao referente; em outras palavras, definir algo com a 

mesma palavra (ou termos equivalentes, sinônimos, quase-sinônimos), não é uma 

prática recomendada por Dahlberg, pois seria necessário que o leitor compreendesse 

também o seu conteúdo conceitual, que não é explicado. Por isso Dahlberg considera 

mais consistente que a definição seja formada por características. 

No que concerne às regras relativas ao conteúdo, foram atendidos os critérios 

correspondência com o referente (tanto o definiendum quanto o definiens referem-se ao 

portfólio de projetos sobre a temática Aquicultura), inclinação (não apresenta 

subjetivismo), mistura de conceitos (não é utilizado um conceito específico para definir 

um conceito geral) e circularidade (não há uso de um definiens como o definiendum de 

outro, ou vice-versa, ou de um gênero próximo no definiens que já tenha sido definido 

no sistema de definições, como um subconceito do conceito em questão). Por sua vez, 

percebemos problemas em relação ao critério completude (a definição não cobre todas 
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as características necessárias do referente de forma estruturada, mas apenas indica sua 

finalidade, tornando-se incompleta), o que poderia ser ajustado apresentando, 

inicialmente, a conceituação do que vem a ser a Aquicultura. Outro critério não 

atendido foi o referente à adequação da extensão: por um lado, apresenta informações 

que poderiam ser suprimidas ou mesmo resumidas: destacamos o trecho que segue após 

a “elaboração de políticas públicas”; por outro, a seleção de características necessárias 

limita inadequadamente o uso do seu definiendum, por consequência da avaliação 

negativa em relação ao critério completude. 

Em síntese, apesar da existência dos três vértices do triângulo conceitual, 

concluímos que não há total compatibilidade entre eles por conta dos problemas 

observados na definição, que parece não estar totalmente alinhada com os demais 

elementos da tríade, além do não atendimento a todos os critérios propostos por 

Dahlberg, tornando inconsistente a integração da tríade, neste caso. 

 

3. Portfólio Convivência com a Seca 

 

Quadro 12 – Síntese da tríade conceitual do portfólio Convivência com a seca 

Título do portfólio/ 

Forma verbal 
Convivência com a seca 

Definição/ 

Características 

Sua atuação é para melhorar as condições de produção e de qualidade 

de vida em áreas de escassez hídrica, por meio de soluções inovadoras. 

Foco prioritário no Semiárido. 

Conjunto de projetos 

de pesquisa/ 

Referente 

• Avaliação e/ou adaptação de tecnologias para o uso sustentável da 

água na agricultura;  

• Aquaponia: uma alternativa econômica e sustentável para regiões de 

escassez hídrica;  

• Desenvolvimento de cultivares de milho tolerantes a múltiplos 

estresses e adaptados às diferentes regiões do país;  

• Sistema de Produção de Forragens para Épocas Secas;  

• Sistemas produtivos irrigados para agricultores familiares de 

assentamentos no semiárido brasileiro. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Considerando-se o fato de que a denominação do portfólio não consiste num 

termo técnico da área, não foi possível obter uma conceituação formal; porém, ela é 

facilmente compreensível por não especialistas, como é o nosso caso. Ainda assim, 

recorremos ao “Documento Síntese – Portfólio Convivência com a Seca”, a partir do 
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qual essa convivência que dá título ao portfólio é mais bem explicada, a partir da 

definição do objetivo geral deste: 

 

 
Desenvolver e transferir conhecimentos, tecnologias, produtos, processos e 

serviços que sejam efetivos para o monitoramento, alívio e mitigação dos 

efeitos da seca sobre a produtividade e sustentabilidade da agropecuária, 

valorizando e conservando as potencialidades dos recursos naturais 

disponíveis e contribuindo para melhoria da qualidade de vida das 

populações mais vulneráveis à escassez hídrica (EMBRAPA, 2017a, p. 1). 

 

 

 Iniciando a análise do portfólio a partir do método analítico conceitual, notamos 

que a forma verbal se mostra vaga ao não explicitar que indivíduos/seres estariam 

incluídos nesse grupo que convive com a seca. Em relação ao conjunto de projetos de 

pesquisa vinculados ao portfólio, observamos que este trata de formas de lidar com a 

seca tendo em vista a produção agropecuária e o bem estar daqueles que com ela 

convivem, mostrando-se coerentes com a proposta do portfólio, conforme constatado 

em consulta ao documento citado. Ao nos voltarmos para a definição, percebemos que 

faltam algumas informações que melhor descrevam a temática do portfólio: condições 

de produção de quê? O que é produzido? Qualidade de vida de quem ou do quê? O 

trecho “foco prioritário no Semiárido” também parece deslocado. Por conta do exposto, 

consideramos que esta definição deveria contemplar essas informações, especialmente 

porque notamos que a forma verbal, por si só, também não expressa isso. Contudo, 

tendo em vista que a própria abrangência do conceito é ampla, entendemos que seria 

difícil explicitar tudo através da forma verbal; ainda assim, outras alternativas poderiam 

ser pensadas para o título do portfólio, como o termo “escassez hídrica”, presente na 

própria definição analisada, por enfatizar o problema em si, como pode ser observado 

em muitos projetos vinculados a este portfólio, que buscam desenvolver e aplicar 

estratégias para lidar com o problema da escassez hídrica/seca. Por isso, consideramos 

que a convivência dos diversos envolvidos (seres humanos, animais, etc.) com o 

problema seria um dos aspectos de interesse, que poderiam ser explicitados na 

definição, mas não na forma verbal do portfólio. 

 Analisando a definição a partir das regras propostas por Dahlberg, e tendo em 

vista as observações já sinalizadas, consideramos que em relação à forma foram 

atendidos os critérios simplicidade (considerando-se a finalidade do portfólio como uma 
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característica necessária para o entendimento do referente) e justaposição (não apresenta 

termos equivalentes ou sobrepostos). 

Em relação às regras relativas ao conteúdo, a definição atende aos critérios 

correspondência com o referente (tanto o definiendum quanto o definiens referem-se ao 

portfólio de projetos sobre a temática Convivência com a Seca), inclinação (não 

apresenta subjetivismo), mistura de conceitos (não é utilizado um conceito específico 

para definir um conceito geral) e circularidade (não há uso de um definiens como o 

definiendum de outro, ou vice-versa, ou de um gênero próximo no definiens que já tenha 

sido definido no sistema de definições, como um subconceito do conceito em questão). 

Por outro lado, julgamos que não foram plenamente atendidos os critérios completude 

(ausência das características necessárias de forma estruturada, tendo em vista que só 

expõe a finalidade do portfólio, não apresentando uma conceituação inicial do conceito 

em questão) e adequação da extensão (a seleção de características necessárias se mostra 

insuficiente, limitando o uso do definiendum). Neste caso, conforme mencionado, seria 

importante informar em que consiste a convivência com a seca nesse contexto, 

especificando os atores envolvidos, para que, num segundo momento, maiores detalhes 

relacionados ao contexto do portfólio sejam abordados. 

Isto posto, consideramos que existem problemas com a forma verbal e com as 

características expressas na definição do portfólio, uma vez que não observamos uma 

clara correspondência entre ambas. Além disso, a definição não atendeu a todos os 

critérios propostos por Dahlberg, o que nos leva a concluir que não existe uma perfeita 

compatibilidade entre os componentes da tríade conceitual, neste caso. 
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4. Portfólio Inovação Social na Agropecuária 

 

Quadro 13 – Síntese da tríade conceitual do portfólio Inovação Social na Agropecuária 

Título do portfólio/ 

Forma verbal 
Inovação Social na agropecuária 

Definição/ 

Características 

O objetivo do portfólio é buscar soluções para problemas sociais e 

ambientais. As vertentes são inovação social territorial, 

desenvolvimento territorial e multifuncionalidade territorial. 

Conjunto de projetos 

de pesquisa/ 

Referente 

• Barragens subterrâneas: alternativas tecnológicas de captação 

de água de chuva para aumentar a produção de alimentos e renda 

em sistemas agroecológicos familiares;  

• Conhecimento e adaptação tecnológica para o desenvolvimento 

sustentável da pesca artesanal no rio Araguaia (TO);  

• Desenvolvimento de instrumentos para avaliação da 

sustentabilidade em sistemas de produção de base familiar com 

pecuária de leite;  

• Geração de energia elétrica renovável como fonte de renda na 

agricultura familiar;  

• Safara - Sistemas agroflorestais biodiversos: produção de 

alimentos, geração de renda e recuperação ambiental - FASE I. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Para a análise deste portfólio buscamos pesquisar sobre os conceitos “Inovação 

social” e “Agropecuária”. No “Documento síntese – Portfólio Inovação Social na 

Agropecuária” não encontramos uma conceituação explícita dos termos, o que nos 

levou a buscar em outras fontes. Segundo Juliani et al. (2014), a inovação social 

representa um modo de criar novas e mais efetivas respostas aos desafios enfrentados 

pelo mundo contemporâneo, atendendo, simultaneamente, as necessidades sociais e 

criando novas relações sociais. Já a agropecuária consiste na teoria e na prática da 

agricultura associada à pecuária (ORMOND, 2006), relacionando-se, portanto, ao 

cultivo de plantas (agricultura) e à criação de animais (pecuária) para o consumo 

humano ou para o fornecimento de matérias-primas na fabricação de roupas, 

medicamentos, biocombustíveis, etc. 

Iniciando a análise do portfólio à luz do método analítico conceitual, 

percebemos que a forma verbal contempla dois conceitos: Inovação social e 

Agropecuária, que, reunidos, parecem estar de acordo com a temática descrita no 
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documento consultado, bem como em relação aos projetos de pesquisa vinculados ao 

portfólio. Quanto à definição, julgamos que ela não parece espelhar o título do portfólio, 

uma vez que o contexto em que se aplica a inovação social, subentendido no título que é 

a agropecuária, sequer aparece na definição, que também se mostra vaga ao apontar 

como objetivos a resolução de problemas sociais e ambientais, sem maiores detalhes, 

mostrando-se bastante genérica. Além disso, observamos que a segunda parte da 

definição (“As vertentes são...”) não deixa claro a que se referem as vertentes citadas 

(são vertentes do portfólio? Da inovação social?). Ainda em relação à segunda parte, 

percebemos que ela não está claramente representada pelos projetos: nenhum dos vinte 

projetos vinculados apresenta, em seu título, a palavra “território” ou “territorial”, 

presente nos três conceitos – inovação social territorial, desenvolvimento territorial e 

multifuncionalidade territorial – indicados na definição, o que pode sugerir uma 

reflexão ou mesmo uma reavaliação sobre o escopo dos projetos abrangidos e a própria 

definição do portfólio em questão. 

Passando à análise da definição com base nos critérios estabelecidos por 

Dahlberg, em relação à forma, consideramos que foram atendidos os critérios 

simplicidade (considerando-se a finalidade do portfólio como uma característica 

necessária para o entendimento do referente) e justaposição (não apresenta termos 

equivalentes ou sobrepostos). 

Em relação às regras relativas ao conteúdo, consideramos que foram atendidos 

os critérios inclinação (não apresenta subjetivismo), mistura de conceitos (não é 

utilizado um conceito específico para definir um conceito geral) e circularidade (não há 

uso de um definiens como o definiendum de outro, ou vice-versa, ou de um gênero 

próximo no definiens que já tenha sido definido no sistema de definições, como um 

subconceito do conceito em questão). Por outro lado, tendo em vista o que já foi 

destacado anteriormente, julgamos que não foram satisfatoriamente atendidos os 

critérios correspondência com o referente (a definição parece não refletir o título do 

portfólio), completude (a definição não cobre todas as características necessárias do 

referente de forma estruturada, visto que apenas expõe a finalidade do portfólio, não 

apresentando uma conceituação inicial do conceito em questão) e adequação da 

extensão (a seleção de características necessárias se mostra insuficiente, limitando o uso 

do definiendum). Neste caso, seria importante que fossem fornecidas informações sobre 
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o que se entende por inovação social na agropecuária, e, em seguida, os aspectos 

relacionados ao objetivo do portfólio. 

Assim, apesar da existência dos três vértices do triângulo conceitual, 

consideramos que o portfólio apresenta incompatibilidade entre os elementos da tríade 

conceitual, visto que a definição se mostra vaga e genérica, além de não estar totalmente 

de acordo (o que apontamos como a segunda parte dela) com o conteúdo dos projetos 

vinculados e o título do portfólio, bem como em relação aos critérios propostos por 

Dahlberg. 

 

5. Portfólio Integração Lavoura, Pecuária e Floresta 

 

Quadro 14 – Síntese da tríade conceitual do portfólio Integração Lavoura, Pecuária e 

Floresta 

Título do portfólio/ 

Forma verbal 

Integração Lavoura, Pecuária e Floresta 

 

Definição/ 

Características 

Mapeia e apoia a organização, geração, integração e disseminação de 

conhecimentos e tecnologias sobre sistemas de integração. 

Conjunto de projetos 

de pesquisa/ 

Referente 

• Ambiência e conforto térmico em sistemas de Integração Lavoura-

Pecuária-Floresta;  

• Desbaste de eucalipto em sistemas de Integração Lavoura Pecuária 

Floresta: efeito no microclima e produtividade;  

• Efeito do microclima nos componentes de produção animal e bem 

estar em sistemas pecuária-floresta;  

• Fatores determinantes da adoção de sistemas de integração por 

pecuaristas no estado de São Paulo;  

• Integração Lavoura-Pecuária: uma proposta de produção sustentável 

para a região do Cerrado.  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para a análise do referido portfólio, consultamos o “Documento Síntese – 

Portfólio Integração Lavoura, Pecuária e Floresta” e a Lei 708/07, que institui a Política 

Nacional de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), a fim de obtermos 

informações sobre o conceito em questão. No primeiro documento, encontramos a 

definição proposta por Balbino et al. (2011), que conceituam a ILPF como o “sistema 

que integra os componentes lavoura, pecuária e floresta, em rotação, consórcio ou 

sucessão, na mesma área”. Já a lei reforça que a ILFP visa simultaneamente à eficiência 

econômica e à proteção ambiental, a partir do uso de técnicas que promovem a criação 
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de animais, o cultivo de lavouras e/ou a silvicultura em uma mesma área, promovendo o 

uso racional dos recursos disponíveis. 

Ao analisarmos o portfólio a partir do método analítico conceitual, não 

observamos, num primeiro momento, nenhum problema aparente em relação à forma 

verbal, que coincide com a temática descrita no documento consultado. No entanto, ao 

consultarmos os projetos de pesquisa vinculados, observamos que em muitos deles se 

usa o termo “sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta”, sendo que “sistemas” 

não está presente na forma verbal do portfólio, o que expõe certa incompatibilidade 

entre ambos. No que concerne à definição, notamos que ela fala em sistemas de 

integração, mas não complementa com o “lavoura-pecuária-floresta” empregado no 

título. Assim, lembrando do exercício de ora “apagar” a forma verbal, ora “apagar” a 

definição, buscando verificar a correspondência existente entre ambas, consideramos 

que a compatibilidade entre elas foi prejudicada nesse portfólio. Além disso, 

consideramos a definição muito genérica, afinal de contas, todos os portfólios têm por 

objetivo a geração de conhecimentos e tecnologias sobre determinada temática, o que, 

por si só, não é suficiente para compor uma definição, porquanto é algo implícito.  

Passando à análise da definição com base nos critérios estabelecidos por 

Dahlberg, no que concerne, especificamente, às regras relativas à forma da definição, 

observamos que foram atendidos os critérios simplicidade (considerando-se a finalidade 

do portfólio como uma característica necessária para o entendimento do referente) e 

justaposição (não apresenta termos equivalentes ou sobrepostos). 

Em relação às regras relativas ao conteúdo, consideramos que foram atendidos 

os critérios inclinação (não apresenta subjetivismo), mistura de conceitos (não é 

utilizado um conceito específico para definir um conceito geral) e circularidade (não há 

uso de um definiens como o definiendum de outro, ou vice-versa, ou de um gênero 

próximo no definiens que já tenha sido definido no sistema de definições, como um 

subconceito do conceito em questão). Por outro lado, constatamos que não foram 

atendidos satisfatoriamente os demais critérios: correspondência com o referente (o 

definiendum se refere a um processo – integração –, enquanto que o definiens menciona 

uma coisa – sistema); ainda que saibamos que ambos se referem aos sistemas de 

integração em questão, é preciso que isso esteja refletido na definição e no título do 

portfólio de maneira unívoca. Nesse caso, talvez pudesse ser cogitada a possibilidade de 

alteração do título: de integração [...] para sistemas de integração [...], uma vez que o 



136 

 

nome integração sugere um processo, enquanto sistema representa melhor tal conceito, 

além de atender ao referido critério. Os outros critérios não atendidos foram completude 

(a definição não cobre todas as características necessárias do referente de forma 

estruturada, visto que apenas expõe a finalidade do portfólio, não apresentando uma 

conceituação inicial do conceito em questão) e adequação da extensão (a seleção de 

características necessárias parece insuficiente, limitando o uso do definiendum).  

Em síntese, apesar da existência dos três vértices do triângulo conceitual, os 

problemas observados em relação ao título do portfólio e à definição, dentre os quais 

inclui-se o não atendimento às regras propostas por Dahlberg, implicam numa avaliação 

negativa no que tange à compatibilidade na tríade conceitual do referido portfólio. 

 

6. Portfólio Manejo racional de agrotóxicos 

 

Quadro 15 – Síntese da tríade conceitual do portfólio Manejo racional de agrotóxicos 

Título do portfólio/ 

Forma verbal 
Manejo racional de agrotóxicos 

Definição/ 

Características 

O portfólio gera bases técnico-científicas para a racionalização do uso 

e minimização de impactos dos agrotóxicos nos diferentes 

agroecossistemas brasileiros com ênfase no aproveitamento sustentável 

dos recursos naturais e na segurança zoofitosanitária das cadeias 

produtivas. 

Conjunto de projetos 

de pesquisa/ 

Referente 

• Alterações bioquímicas, hematológicas e acúmulo em tilápia pela 

exposição a misturas de herbicidas da cultura canavieira;  

• A utilização de semioquímicos como produtos e processos no 

controle de pragas de cana-de-açúcar;  

• Bioprospecção de agentes de controle biológico e produtos naturais 

para o manejo da brusone do trigo;  

• Controle alternativo ao uso de agrotóxicos das principais doenças, 

insetos pragas e ervas daninhas do arroz, no Brasil;  

• Desenvolvimento de duas estratégias inovadoras para o controle de 

mosca-branca;  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ao iniciarmos a análise deste portfólio, consultamos o “Documento Síntese – 

Portfólio Manejo racional de agrotóxicos”, que aponta como objetivo geral do portfólio 

a geração de bases técnico-científicas para a racionalização do uso e para a minimização 

de impactos dos agrotóxicos nos diferentes agroecossistemas brasileiros (EMBRAPA, 

2017b). Dessa forma, tal informação nos pareceu útil e suficiente para o entendimento 
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do conceito em questão, cuja compreensão se mostra fácil, mesmo para os que não são 

especialistas. 

Ao analisarmos o portfólio à luz do método analítico conceitual, não 

identificamos problemas em relação à forma verbal utilizada, que coincide com a 

temática descrita no documento consultado, bem como com o conteúdo dos projetos de 

pesquisa vinculados. Entretanto, no que toca à definição, consideramos que, assim como 

no exemplo anterior, parece desnecessária e redundante a parte que diz respeito à 

geração de bases técnico-científicas sobre a temática do portfólio, por ser algo implícito 

a todos os portfólios. 

Passando à análise da definição com base nos critérios estabelecidos por 

Dahlberg, em relação à forma da definição, identificamos como satisfatórios os critérios 

simplicidade (considerando-se a finalidade do portfólio como uma característica 

necessária para o entendimento do referente) e justaposição (não apresenta termos 

equivalentes ou sobrepostos). 

Em relação às regras relativas ao conteúdo, consideramos que foram atendidos 

os critérios correspondência com o referente (tanto o definiendum quanto o definiens 

referem-se ao portfólio de projetos sobre a temática Manejo racional de agrotóxicos), 

inclinação (não apresenta subjetivismo), mistura de conceitos (não é utilizado um 

conceito específico para definir um conceito geral) e circularidade (não há uso de um 

definiens como o definiendum de outro, ou vice-versa, ou de um gênero próximo no 

definiens que já tenha sido definido no sistema de definições, como um subconceito do 

conceito em questão). Por outro lado, julgamos que não foram atendidos 

satisfatoriamente os critérios completude (não cobre todas características necessárias, 

visto que apenas expõe a finalidade do portfólio, não apresentando uma conceituação 

inicial do conceito em questão) e adequação da extensão (a seleção de características 

necessárias parece insuficiente, limitando o uso do definiendum). Neste caso, 

percebemos que a definição traz informações importantes que, se complementadas e 

colocadas de outra forma, explicitando no começo o que se entende por manejo racional 

de agrotóxicos, tais critérios poderiam ser atendidos. Por exemplo, expor que tal 

conceito consiste no uso racionalizado de agrotóxicos, tendo em vista a minimização de 

impactos (qualificar a natureza destes impactos) nos diferentes agroecossistemas 

brasileiros; e, após essa parte inicial, explicitar os demais detalhes que se mostram 

importantes no contexto do portfólio. 
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Isto posto, apesar da existência dos três vértices do triângulo conceitual, 

julgamos que, por conta dos problemas percebidos na definição, dentre os quais inclui-

se o não atendimento a todas as regras propostas por Dahlberg, não podemos afirmar 

que existe uma perfeita correspondência entre os elementos da tríade conceitual do 

portfólio em questão. 

 

7. Portfólio Mudanças climáticas 

 

Quadro 16 – Síntese da tríade conceitual do portfólio Mudanças climáticas 

Título do portfólio/ 

Forma verbal 
Mudanças climáticas 

Definição/ 

Características 

Investe em soluções para a adaptação dos sistemas produtivos frente 

aos desafios das mudanças climáticas, contribuindo para a segurança 

alimentar nacional e global e para o controle das emissões nacionais de 

gases de efeito estufa. 

Conjunto de projetos 

de pesquisa/ 

Referente 

• Análise das Tendências Climáticas Futuras no Brasil;  

• Dinâmica de emissão de Gases de Efeito Estufa (GEEs) e balanço de 

Carbono em sistemas de produção de grãos no bioma Mata Atlântica;  

• Emissão de gases e sequestro de carbono no solo em produção de 

arroz irrigado por inundação em várzeas tropicais;  

• Impacto das mudanças climáticas sobre doenças e pragas em cultivos 

de importância para a agroindústria da Argentina e do Brasil;  

• Vulnerabilidade de sementes e mudas de espécies florestais nativas 

da Caatinga às mudanças climáticas 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O presente portfólio representa um conceito facilmente compreensível por 

aqueles que não são especialistas do domínio da Embrapa, por não se tratar de um termo 

técnico. Ainda assim, consultamos o “Documento Síntese – Portfólio Mudanças 

climáticas”, que expõe o objetivo geral do portfólio de subsidiar a atuação da Embrapa 

com vistas a uma agricultura mais sustentável, “evitando que o aquecimento global e o 

consequente aumento da frequência de ocorrência de eventos extremos comprometam 

significativamente a oferta de alimentos para a população”. 

Ao analisarmos o portfólio a partir do método analítico conceitual, observamos 

que a forma verbal parece adequada, sem problemas aparentes e de acordo com o 

conteúdo descrito no documento consultado e com o conjunto de projetos de pesquisa 

vinculados ao portfólio. Quanto à definição, notamos que ela emprega o termo 
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“investe”, que parece inadequado, pois, em geral, observamos que a definição apresenta 

o objetivo do portfólio, que, nesse caso, seria a busca por tais soluções, o que seria feito 

indiretamente por meio dos projetos: o investimento seria uma consequência indireta; 

além disso, subtende-se o interesse na geração de conhecimentos sobre as respectivas 

temáticas, sendo isso algo implícito a todos os portfólios. Poderia, como ocorre em 

outros portfólios, dizer que busca ou objetiva criar soluções [...]. Outro aspecto que 

ressaltamos diz respeito ao conceito de sistemas produtivos, que, entendemos, poderia 

ser qualificado, tendo em vista sua abrangência: se são sistemas de produção agrícolas, 

agropecuários, enfim, algo que melhor denote o contexto de atuação do portfólio.  

Passando à análise da definição com base nos critérios estabelecidos por 

Dahlberg, em relação às regras relativas à forma, identificamos como satisfatórios os 

critérios simplicidade (considerando-se a finalidade do portfólio como uma 

característica necessária para o entendimento do referente) e justaposição (não apresenta 

termos equivalentes ou sobrepostos). 

Em relação às regras relativas ao conteúdo, consideramos que foram atendidos 

os critérios correspondência com o referente (tanto o definiendum quanto o definiens 

referem-se ao portfólio de projetos sobre a temática mudanças climáticas), inclinação 

(não apresenta subjetivismo), mistura de conceitos (não é utilizado um conceito 

específico para definir um conceito geral) e circularidade (não há uso de um definiens 

como o definiendum de outro, ou vice-versa, ou de um gênero próximo no definiens que 

já tenha sido definido no sistema de definições, como um subconceito do conceito em 

questão). Por outro lado, julgamos que não foram atendidos os critérios completude (a 

definição não cobre todas as características necessárias do referente de forma 

estruturada, visto que apenas expõe a finalidade do portfólio, não apresentando uma 

conceituação inicial do conceito em questão) e adequação da extensão (a seleção de 

características necessárias parece insuficiente, limitando o uso do definiendum). Neste 

caso, embora o conceito seja facilmente compreendido, inicialmente poderia ser 

especificado como e onde tais mudanças são consideradas no contexto da Embrapa; 

embora algumas dessas informações estejam presentes na definição atual, elas não estão 

completas e estruturadas, levando à avaliação negativa dos critérios mencionados. 

Em síntese, apesar da existência dos três vértices do triângulo conceitual, tendo 

em vista os problemas percebidos na definição, dentre os quais inclui-se o não 



140 

 

atendimento a todas as regras propostas por Dahlberg, julgamos que não existe uma 

perfeita compatibilidade entre os elementos da tríade conceitual deste portfólio. 

 

8. Portfólio Pastagens 

 

Quadro 17 – Síntese da tríade conceitual do portfólio Pastagens 

Título do portfólio/ 

Forma verbal 
Pastagens 

Definição/ 

Características 

O portfólio contribui para a produção animal sustentável em pastagens, 

em atendimento às políticas públicas e demandas do setor produtivo 

brasileiro. 

Conjunto de projetos 

de pesquisa/ 

Referente 

• Caracterização do ambiente e da carne produzida nos Campos 

Sulinos: utilização sustentável da pastagem natural;  

• Consorciação de pastagens como ferramenta para aumento de 

produtividade animal e mitigação das emissões de gases de efeito 

estufa na pecuária;  

• Estratégias de manejo da pastagem natural do tipo fisionômico palha 

grossa na região dos Campos de Altitude;  

• Melhoramento de gramíneas forrageiras de clima temperado: azevém 

e capim-lanudo;  

• Valorização e uso de recursos naturais dos campos sul-brasileiros 

para produção pecuária sustentável e recuperação de pastagens nativas 

degradadas no Bioma Pampa. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ao iniciarmos a análise do referido portfólio, consultamos o “Documento 

Síntese – Portfólio Pastagens”, a fim de obtermos maiores informações sobre o conceito 

utilizado em sua denominação. Neste documento, vimos que estas são consideradas um 

ecossistema: 

O ecossistema de pastagem caracteriza-se por níveis variáveis de 

complexidade, englobando desde pastagens naturais, onde coexistem várias 

espécies e tipos de plantas forrageiras (e.g. campo nativo nos biomas Pampa, 

Pantanal, Caatinga, Cerrado e Amazônia), a pastagens cultivadas (mono 

específicas ou consorciadas), formadas pelo plantio de forrageiras (gramíneas 

e/ou leguminosas). (EMBRAPA, 2015b). 

 

 

 Já a definição de Ormond (2006) considera a pastagem uma “vegetação própria 

para alimentação do gado, podendo ser natural ou plantada com espécies perenes ou de 

ciclo anual”. No dicionário Houaiss (2009, p. 1444), consultando a palavra pasto, 

encontramos dois significados em que o termo pastagem aparece como sinônimo: 
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“qualquer erva que serve de alimento ao gado; pastagem”, “vegetação ou o terreno onde 

animais criados encontram alimento; pastagem”. 

Ao analisarmos o portfólio à luz do método analítico conceitual, não observamos 

qualquer problema relativo à sua forma verbal, que emprega um conceito consolidado 

no domínio, que também se mostra de acordo com a temática do portfólio descrita no 

documento consultado e em relação aos projetos vinculados ao portfólio. Quanto à 

definição, notamos que ela apresenta um problema em sua parte inicial, ao dizer que o 

portfólio contribui para a produção animal sustentável [...], o que soa estranho, visto que 

as demais definições, em geral, apontam os objetivos do portfólio; talvez fosse mais 

adequado e coerente com o padrão então adotado dizer que “o portfólio objetiva a 

produção animal sustentável [...]”. Além disso, percebemos que a definição coloca as 

pastagens como um elemento secundário, dando maior ênfase à produção animal, o que 

parece inadequado tendo em vista a denominação do portfólio. Compreendemos que a 

produção animal é, de fato, o objetivo por trás do cultivo de pastagens nesse contexto, 

mas, no âmbito do portfólio, não apenas por seu nome, mas também pelos projetos 

vinculados, percebemos que o foco é o cultivo de pastagens (controle de pragas, 

desenvolvimento de espécies de gramíneas, estratégias para manejo de pastagens com 

características específicas, etc.); ou seja, o desenvolvimento e a manutenção de 

pastagens adequadas levará, por consequência, a um crescimento em quantidade e 

qualidade da produção animal, de forma sustentável, que é o interesse da Embrapa.  

Passando à análise da definição com base nos critérios estabelecidos por 

Dahlberg, em relação à forma, identificamos como satisfatórios os dois critérios 

analisados: simplicidade (considerando-se a finalidade do portfólio como uma 

característica necessária para o entendimento do referente) e justaposição (não apresenta 

termos equivalentes ou sobrepostos).  

Em relação às regras relativas ao conteúdo, consideramos que foram atendidos 

os critérios inclinação (não apresenta subjetivismo), mistura de conceitos (não é 

utilizado um conceito específico para definir um conceito geral) e circularidade (não há 

uso de um definiens como o definiendum de outro, ou vice-versa, ou de um gênero 

próximo no definiens que já tenha sido definido no sistema de definições, como um 

subconceito do conceito em questão). Por outro lado, julgamos que não foram atendidos 

satisfatoriamente os critérios correspondência com o referente (o definiendum se refere 

às pastagens, enquanto o definiens dá ênfase à produção animal sustentável), 
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completude (a definição não cobre todas as características necessárias do referente de 

forma estruturada, visto que apenas expõe a finalidade do portfólio, não apresentando 

uma conceituação inicial do conceito em questão)  e adequação da extensão (a seleção 

de características necessárias parece insuficiente, limitando o uso do definiendum). 

Neste caso, seria importante que o conceito de pastagens fosse inicialmente 

apresentado, para, em seguida, detalhar os aspectos de interesse no âmbito do portfólio. 

Neste sentido, considerando-se os problemas apontados na definição, dentre os 

quais inclui-se o não atendimento a todas as regras propostas por Dahlberg, constatamos 

que não há uma completa compatibilidade entre os elementos da tríade conceitual do 

referido portfólio. 

 

9. Portfólio Sanidade Animal 

 

Quadro 18 – Síntese da tríade conceitual do portfólio Sanidade Animal 

Título do portfólio/ 

Forma verbal 
Sanidade Animal 

Definição/ 

Características 

Atua com o diagnóstico, prevenção, controle e erradicação de doenças 

de notificação obrigatória previstas nos programas nacionais e sistemas 

de vigilância epidemiológicas e doenças de grande impacto para a 

produção animal. 

Conjunto de projetos 

de pesquisa/ 

Referente 

• Alternativas à redução de vermífugo em ovinos;  

• Caracterização do perfil fenotípico e genotípico de resistência da 

microbiota de suínos criados com e sem administração de 

antimicrobianos via ração;  

• Caracterização epidemiológica e estratégias de controle da mastite 

contagiosa em rebanhos bovinos leiteiros do estado de Rondônia;  

• Eficiência de medicamentos homeopáticos e fitoterápicos no controle 

de endo e ectoparasitos de bovinos;  

• Prospecção de plantas medicinais para controle do carrapato 

(Rhipicephalus microplus) dos bovinos. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Para dar início à análise deste portfólio, consultamos o “Documento Síntese – 

Portfólio Sanidade Animal”, mas não encontramos uma definição precisa sobre a 

sanidade animal; embora o conceito de sanidade, por si só, seja facilmente 

compreensível por não especialistas, julgamos necessário pesquisa-lo em outras fontes. 

Na definição de Ormond (2006), “condição de estar são, de saúde ou saudável e próprio 

para o consumo”; no caso específico, tal condição se aplica aos animais. No dicionário 
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Houaiss (2009, p. 1704), “qualidade ou virtude do que é são”; “conjunto de condições 

que conduzem ao bem-estar e à saúde; higiene, salubridade”; “normalidade, estabilidade 

física ou mental”. Neste sentido, o referido documento apontou que o foco do portfólio 

consiste em “proteger a produção e a competitividade das cadeias produtivas de carne 

bovina, suínos, aves (frango), ovos, leite e derivados, caprinos, ovinos, aquicultura 

(peixes, camarão, moluscos), equinos e bubalinos” (EMBRAPA, [2015]), apoiados em 

estudos transversais nas áreas de epidemiologia veterinária, imunologia e vacinologia 

animal, biotecnologia aplicada à sanidade animal, patogenia, patologia comparada, 

estudos econômicos das doenças animais, desenvolvimento de produtos antiparasitários, 

resistência genética do hospedeiro a patógenos animais, saúde pública veterinária e 

bem-estar animal.  

Ao analisarmos o portfólio à luz do método analítico conceitual, não detectamos 

nenhum problema em relação ao título do portfólio, que se mostra em consonância com 

a temática descrita no documento consultado e com os projetos de pesquisa vinculados. 

No que tange à definição, a única observação a ser feita diz respeito à forma como ela se 

inicia, similar a outros portfólios analisados: em vez de “atua com”, seria mais 

apropriado explicitar o texto da sequência como o objetivo do portfólio, já que o “atua 

com” parece pouco informativo e preciso.  

  Passando à análise da definição com base nos critérios estabelecidos por 

Dahlberg, em relação à forma, identificamos como satisfatórios os dois critérios 

analisados: simplicidade (considerando-se a finalidade do portfólio como uma 

característica necessária para o entendimento do referente) e justaposição (não apresenta 

termos equivalentes ou sobrepostos).  

Em relação às regras relativas ao conteúdo, consideramos que foram atendidos 

os critérios correspondência com o referente (tanto o definiendum quanto o definiens 

referem-se ao portfólio de projetos sobre a temática sanidade animal), inclinação (não 

apresenta subjetivismo), mistura de conceitos (não é utilizado um conceito específico 

para definir um conceito geral) e circularidade (não há uso de um definiens como o 

definiendum de outro, ou vice-versa, ou de um gênero próximo no definiens que já tenha 

sido definido no sistema de definições, como um subconceito do conceito em questão). 

Por sua vez, consideramos que não foram atendidos os critérios de completude (a 

definição não cobre todas as características necessárias do referente de forma 

estruturada, visto que apenas expõe a finalidade do portfólio, não apresentando uma 
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conceituação inicial do conceito em questão) e adequação da extensão (a seleção de 

características necessárias parece insuficiente, limitando o uso do definiendum). Neste 

caso, embora o conceito de sanidade animal pareça relativamente simples, consideramos 

que a definição deve englobar o que se entende por sanidade animal, especificando o 

contexto em que ela é avaliada.  

Isto posto, apesar da existência dos três vértices do triângulo conceitual, tendo 

em vista os problemas percebidos na definição, dentre os quais se inclui o não 

atendimento a todos as regras propostas por Dahlberg, constatamos que não há uma 

perfeita compatibilidade entre os três elementos da tríade conceitual do referido 

portfólio. 

 

10. Portfólio Sanidade Vegetal 

 

Quadro 19 – Síntese da tríade conceitual do portfólio Sanidade Vegetal 

Título do portfólio/ 

Forma verbal 
Sanidade Vegetal 

Definição/ 

Características 

Busca reduzir significativamente as perdas de produção e os custos 

globais de manejo de estresses bióticos na agricultura brasileira, 

assegurando o incremento dos serviços biológicos dos 

agroecossistemas e a produção de alimentos seguros. 

Conjunto de projetos 

de pesquisa/ 

Referente 

• A utilização de semioquímicos como produtos e processos no 

controle de pragas de cana-de-açúcar;  

• Bases tecnológicas para o manejo de doenças foliares do tomateiro 

em sistemas produtivos;  

• Caracterização do mal-do-Panamá da bananeira visando ao desenho 

de estratégias de manejo da doença;  

• Controle químico da mancha de ramulária do algodoeiro;  

• Tecnologia de aplicação de inseticidas para o manejo de lepidópteros-

praga. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Para a análise deste portfólio, considerando-se sua similaridade com o 

anteriormente descrito – Sanidade Animal –, e ainda, a ausência de uma definição 

precisa deste conceito no “Documento Síntese – Portfólio Sanidade Vegetal”, julgamos 

suficiente a explicação já fornecida sobre sanidade; neste caso, o objeto da sanidade é 

que se altera: do animal para o vegetal. Assim, no âmbito do portfólio, a sanidade 
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vegetal se relaciona à redução das perdas na produção e dos custos globais de manejo de 

estresses bióticos na agricultura brasileira (EMBRAPA, [201-]). 

Ao analisarmos o portfólio à luz do método analítico conceitual, observamos que 

não há qualquer problema com a forma verbal utilizada, visto que ela está de acordo 

com a temática descrita no documento consultado, assim como com o conteúdo dos 

projetos de pesquisa vinculados. Quanto à definição, observamos que ela parece 

adequada ao expor, de forma clara, a finalidade do portfólio. 

Passando à análise da definição com base nos critérios estabelecidos por 

Dahlberg, em relação à forma, identificamos como satisfatórios os dois critérios 

analisados: simplicidade (considerando-se a finalidade do portfólio como uma 

característica necessária para o entendimento do referente) e justaposição (não apresenta 

termos equivalentes ou sobrepostos).  

Em relação às regras relativas ao conteúdo, consideramos que foram atendidos 

os critérios correspondência com o referente (tanto o definiendum quanto o definiens 

referem-se ao portfólio de projetos sobre a temática sanidade vegetal), inclinação (não 

apresenta subjetivismo), mistura de conceitos (não é utilizado um conceito específico 

para definir um conceito geral) e circularidade (não há uso de um definiens como o 

definiendum de outro, ou vice-versa, ou de um gênero próximo no definiens que já tenha 

sido definido no sistema de definições, como um subconceito do conceito em questão). 

Por sua vez, consideramos que não foram atendidos os critérios de completude (a 

definição não cobre todas as características necessárias do referente de forma 

estruturada, visto que apenas expõe a finalidade do portfólio, não apresentando uma 

conceituação inicial do conceito em questão) e adequação da extensão (a seleção de 

características necessárias parece insuficiente, limitando o uso do definiendum). Neste 

caso, julgamos que embora a definição atual forneça informações detalhadas, a presença 

deste tipo de característica – essencial – se coloca como fundamental; consideramos que 

ela deve deixar claro o que se entende por sanidade vegetal, e em qual contexto essa 

sanidade é considerada.  

Isto posto, apesar da existência dos três vértices do triângulo conceitual e da 

ausência de aspectos sinalizados em relação à definição, num primeiro momento, os 

problemas percebidos a partir da observação das regras propostas por Dahlberg (a 

ausência da característica essencial que informa o que é a sanidade vegetal), julgamos 
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que não existe uma perfeita compatibilidade entre os três elementos da tríade conceitual 

do referido portfólio. 

 

11. Portfólio Sistemas de produção de base ecológica 

 

Quadro 20 – Síntese da tríade conceitual do portfólio Sistemas de produção de base 

ecológica 

Título do portfólio/ 

Forma verbal 
Sistemas de produção de base ecológica 

Definição/ 

Características 

Contribui para preservar a saúde de produtores e consumidores por 

meio do uso racional dos recursos naturais e socioeconômicos 

disponíveis, de forma a ampliar a sustentabilidade econômica e 

ecológica da agricultura. 

Conjunto de projetos 

de pesquisa/ 

Referente 

• Avaliação e/ou adaptação de tecnologias para o uso sustentável da 

água na agricultura;  

• Bases científicas e tecnológicas para o desenvolvimento da 

agricultura orgânica no Brasil;  

• Desenvolvimento de sistemas orgânicos de produção para fruteiras de 

clima tropical;  

• Levantamento e cultivo orgânico de espécies medicinais, para a 

agricultura familiar, na Baixada Maranhense;  

• Transferência de tecnologias sustentáveis de cadeias produtivas 

prioritárias no Território Transamazônica. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Dando início à análise do referido portfólio, consultamos o “Documento Síntese 

– Portfólio Sistemas de produção de base ecológica”, do qual extraímos o seguinte 

trecho, que expressa bem o conceito em questão: 

 

 
Ao longo dos últimos anos, verifica-se um aumento de consciência da 

sociedade no que diz respeito à conservação dos recursos naturais. Em 

relação à agricultura, essa preocupação mostra-se associada à busca por 

sistemas de produção de alimentos que favoreçam a saúde de produtores e 

consumidores. Nesse sentido, destaca-se o crescimento da área ocupada por 

sistemas de produção que seguem princípios agroecológicos. Dentre esses 

sistemas, merecem destaque aqueles vinculados à agricultura orgânica e a 

agroecologia (EMBRAPA, [201-], p. 1). 
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Além disso, julgamos necessário pesquisar o conceito de sistemas de produção 

no contexto agrícola, o que nos levou a um artigo produzido por pesquisadores da 

própria Embrapa, que explicita o conceito da seguinte maneira: 

 

O sistema de produção é composto pelo conjunto de sistemas de cultivo e/ou 

de criação no âmbito de uma propriedade rural, definidos a partir dos fatores 

de produção (terra, capital e mão-de-obra) e interligados por um processo de 

gestão (HIRAKURI et al., 2012, p. 13). 

 

 

 Isto posto, ao analisarmos o portfólio à luz do método analítico conceitual, 

notamos que a forma verbal se mostra adequada, tendo por base a temática descrita no 

documento consultado e o conteúdo dos projetos de pesquisa vinculados. Quanto à 

definição, contudo, destacamos a ausência do termo “sistemas de produção”, que 

tornaria mais evidente o contexto no qual “a saúde de produtores e consumidores” é 

preservada; ou seja, onde ocorre o “uso racional de recursos naturais e 

socioeconômicos”. Além disso, como percebido em alguns portfólios analisados, este se 

inicia com um termo inadequado, “contribui”, visto que são os projetos que, 

indiretamente, podem vir a contribuir para isso; na verdade, o objetivo do portfólio é 

esse, então, assim como em outros exemplos, talvez fosse mais apropriado dizer que o 

portfólio objetiva algo, e não que, de fato, ele contribui para, que seria uma 

consequência. 

Passando à análise da definição com base nos critérios estabelecidos por 

Dahlberg, em relação à forma, identificamos como satisfatórios os dois critérios 

analisados: simplicidade (considerando-se a finalidade do portfólio como uma 

característica necessária para o entendimento do referente) e justaposição (não apresenta 

termos equivalentes ou sobrepostos).  

Em relação às regras relativas ao conteúdo, consideramos que foram atendidos 

os critérios correspondência com o referente (tanto o definiendum quanto o definiens 

referem-se ao portfólio de projetos sobre a temática sistemas de produção de base 

ecológica), inclinação (não apresenta subjetivismo), mistura de conceitos (não é 

utilizado um conceito específico para definir um conceito geral) e circularidade (não há 

uso de um definiens como o definiendum de outro, ou vice-versa, ou de um gênero 

próximo no definiens que já tenha sido definido no sistema de definições, como um 

subconceito do conceito em questão). Por sua vez, consideramos que não foram 

atendidos os critérios de completude (a definição não cobre todas as características 
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necessárias do referente de forma estruturada, visto que apenas expõe a finalidade do 

portfólio, não apresentando uma conceituação inicial do conceito em questão) e 

adequação da extensão (a seleção de características necessárias parece insuficiente, 

limitando o uso do definiendum). Neste caso, seria importante apresentar, inicialmente, 

a conceituação de um sistema de produção de base ecológica, para, em seguida, detalhar 

os aspectos considerados relevantes no âmbito do portfólio. 

Isto posto, considerando-se os problemas apontados na definição, dentre os quais 

inclui-se o não atendimento a todas as regras propostas por Dahlberg, constatamos que 

não existe uma total compatibilidade entre os elementos da tríade conceitual deste 

portfólio. 

 

Considerações acerca da primeira etapa da análise 

 

 Na análise realizada, buscamos observar a harmonia entre a as partes da tríade 

conceitual de cada portfólio – forma verbal, características e referente –, atentando não 

apenas para a avaliação isolada de cada uma delas, mas para a forma com que estas se 

mostram integradas. Finda a análise, podemos perceber que nenhum dos portfólios 

selecionados em nossa amostra apresenta uma compatibilidade completa entre os três 

elementos que compõem sua tríade conceitual. Isso não significa, como pôde ser visto 

na descrição da análise, que há problemas em todas as partes do triângulo conceitual; 

como foi dito, consideramos a harmonia e a integração entre tais partes, bem como a 

existência de uma relação unívoca, conforme recomendado por Dahlberg. Logo, a 

existência de problemas em pelo menos uma das partes já acarreta em problemas para o 

entendimento do conceito.  

No Quadro 21 podemos observar a avaliação dos elementos forma verbal e 

características, em que o SIM representa o que foi bem avaliado e encontra-se 

adequado, e o NÃO, o que não foi bem avaliado e, por consequência, precisa de ajustes. 

Na última linha, apresentamos o percentual correspondente à avaliação atendida de cada 

elemento. Cumpre destacar que não se aplicou este tipo de avaliação para os referentes, 

por conta do já mencionado fato de  que eles representam a materialidade do conceito, 

ou seja, refletem a realidade, as demandas e necessidades da programação de pesquisa 

da Embrapa, não cabendo a nós, por questão de propósitos e, mesmo, de capacidade, 
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avaliá-los. Em nossa análise, eles serviram como o referencial a ser representado pela 

forma verbal e pelas características. 

 

Quadro 21 – Avaliação dos elementos da tríade conceitual dos portfólios 

PORTFÓLIO FORMA VERBAL CARACTERÍSTICAS 

Agricultura Irrigada SIM NÃO 

Aquicultura SIM NÃO 

Convivência com a seca NÃO NÃO 

Inovação Social na Agropecuária SIM NÃO 

Integração Lavoura, Pecuária e Floresta NÃO NÃO 

Manejo racional de agrotóxicos SIM NÃO 

Mudanças climáticas SIM NÃO 

Pastagens SIM NÃO 

Sanidade Animal SIM NÃO 

Sanidade Vegetal SIM NÃO 

Sistemas de produção de base ecológica SIM NÃO 

PORCENTAGEM ATENDIDA 81,9% 0% 

   Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Dos onze portfólios que fizeram parte da nossa amostra, somente dois tiveram 

uma avaliação negativa em seu título/forma verbal, correspondendo a 18,1%, sendo os 

outros nove considerados satisfatórios, alcançando o percentual atendido de 81,9%. Já 

em relação à definição/características, todos os portfólios apresentaram problemas que 

acarretaram numa avaliação negativa, com 0% de atendimento. 

Como podemos notar, as definições/características foram o elemento da tríade 

conceitual com mais problemas percebidos, o que era esperado, tendo em vista a 

complexidade destas. Neste sentido, foi possível perceber que, no âmbito dos portfólios 

da Embrapa, elas não são seguem um único padrão em sua estrutura: ora iniciam por um 

verbo (apresenta, mapeia, contribui...), ora explicitam o termo “portfólio” (o portfólio 

busca, o portfólio objetiva...), ora começam por “tem” (tem como finalidade), enfim, 

variam quanto à sua estrutura de apresentação.  

A partir disso, também foi observado que, de forma geral, elas tratam do 

objetivo e da finalidade do portfólio, o que nos leva ao entendimento de que a 

abordagem implícita por detrás das definições é a onomasiológica, tendo em vista que 
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não é o nome do portfólio que é definido, mas o seu referente no mundo. 

Exemplificando, não é a Agricultura Irrigada que está sendo definida como um tipo de 

agricultura, mas o portfólio Agricultura Irrigada, que é um instrumento gerencial, com a 

função de reunir projetos afins que têm como foco a temática da Agricultura Irrigada no 

contexto da Embrapa. Por conseguinte, podemos afirmar que tais definições não são 

nominais, pois não consistem numa equivalência textual dos termos definidos; 

tampouco são definições ostensivas, que apenas apontam para o referente; na verdade, 

trata-se de definições conceituais, as quais podem englobar diferentes tipos de relações 

conceituais: genérica, partitiva, de oposição, e funcional. No âmbito dos portfólios 

analisados, verificou-se somente a presença de relações do tipo funcional, ou seja, 

aquelas que indicam a função do conceito num dado contexto; em nosso caso, a 

finalidade de cada portfólio no âmbito da Embrapa.  

Ainda em relação às definições, abaixo, no Quadro 22, apresentamos os 

resultados da análise destas com base nas regras relativas à forma e ao conteúdo 

propostas por Dahlberg. Nela, temos a relação de portfólios acompanhada dos critérios 

atendidos (sinalizados com SIM) e não atendidos (sinalizados com NÃO). Na parte 

inferior da tabela, mostramos a porcentagem atendida de cada critério em relação ao 

total de portfólios analisados. 
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Quadro 22 – Análise quantitativa dos critérios analisados 

PORTFÓLIO FORMA CONTEÚDO 
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Agricultura Irrigada SIM SIM SIM NÃO NÃO SIM SIM SIM 

Aquicultura SIM NÃO SIM NÃO NÃO SIM SIM SIM 

Convivência com a seca SIM SIM SIM NÃO NÃO SIM SIM SIM 

Inovação Social na 

Agropecuária 
SIM SIM NÃO NÃO NÃO SIM SIM SIM 

Integração Lavoura, 

Pecuária e Floresta 
SIM SIM NÃO NÃO NÃO SIM SIM SIM 

Manejo racional de 

agrotóxicos 
SIM SIM SIM NÃO NÃO SIM SIM SIM 

Mudanças climáticas SIM SIM SIM NÃO NÃO SIM SIM SIM 

Pastagens SIM SIM SIM NÃO NÃO SIM SIM SIM 

Sanidade Animal SIM SIM SIM NÃO NÃO SIM SIM SIM 

Sanidade Vegetal SIM SIM SIM NÃO NÃO SIM SIM SIM 

Sistemas de produção de 

base ecológica 
SIM SIM SIM NÃO NÃO SIM SIM SIM 

PORCENTAGEM 

ATENDIDA 
100% 91% 81,9% 0% 0% 100% 100% 100% 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Como podemos perceber, dos oito critérios analisados – dois relativos à forma e 

seis relativos ao conteúdo –, quatro obtiveram 100% de atendimento; foram eles: 

simplicidade, inclinação, mistura de conceitos e circularidade. Em contrapartida, dois 

critérios não foram contemplados em todos as definições analisadas, quais sejam: 

completude e adequação da extensão. O critério de justaposição obteve a porcentagem 

aproximada de 91%, já que não foi atendido em um portfólio; e o critério de 
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correspondência com o referente obteve a porcentagem aproximada de 81,9%, visto que 

não foi atendido em duas das onze definições.  

 De modo geral, podemos considerar que as definições dos portfólios de projetos 

de pesquisa da Embrapa estão adequadas em relação a maior parte dos critérios 

estabelecidos por Dahlberg. Contudo, cumpre destacar os dois critérios não atendidos: 

eles nos mostram que todas as definições expressam o objetivo, a finalidade do 

portfólio, algo pertinente e extremamente útil no contexto da Embrapa. Porém, tendo 

como referência uma definição conceitual, aquela que é recomendada por Dahlberg, 

notamos que somente a finalidade não expressa o que a coisa é. Julgamos que para 

informar a finalidade de algo, é preciso definir, minimamente, o que esse algo é, para, 

então, mostrar sua finalidade num dado contexto. Logo, antes da finalidade do portfólio 

ser apresentada, seria importante que houvesse uma definição sucinta sobre o conceito 

em questão, no âmbito da Embrapa. Isto tornaria as definições mais completas e com 

uma extensão adequada, atendendo aos critérios propostos por Dahlberg do que deve 

existir numa definição conceitual.  

Neste sentido, frisamos a necessidade de definições mais completas 

especialmente por considerarmos que os portfólios estão disponíveis no site da empresa, 

que, dentre outras funções, serve como um canal de comunicação com a sociedade, 

podendo também ser pensado tendo em vista a comunicação com o público geral. Nesse 

caso, além de ser um instrumento primordialmente voltado à gestão, ao público interno 

da Embrapa, serve também para divulgar e mesmo prestar contas para a sociedade do 

que vem acontecendo no âmbito de uma instituição pública, o que demanda, a nosso 

ver, um maior nível de detalhamento, já que a sociedade não está familiarizada com os 

conceitos da área, que precisam ser definidos de forma clara e precisa. Assim, se para o 

especialista isto não é necessário, para o cidadão comum passa a ser.  

Em relação ao critério correspondência com o referente, os problemas foram 

percebidos de maneira mais pontual e isolada; mas, de modo geral, este critério foi bem 

avaliado; há somente que se atentar para os detalhes que envolvem a escolha dos termos 

que dão nome aos portfólios. 

 Podemos ainda ressaltar que o nível de agregação dos portfólios mostrou-se 

bastante abrangente, na medida em que os projetos englobam os mais variados aspectos 

das temáticas prioritárias. Vale repetir que o portfólio não é um instrumento voltado 

para a indexação destes projetos, mas para a classificação destes tendo em vista sua 
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gestão; a indexação fornece mais precisão e especificidade ao que se deseja indexar, 

enquanto a classificação possibilita a reunião de coisas que partilham semelhanças, 

sendo, por natureza, mais genérica e abrangente. Especialmente no caso dos portfólios, 

dada a finalidade do instrumento e do contexto no qual se insere, faz-se necessária essa 

característica de possuir um alto nível de agregação, o que acaba refletindo nas próprias 

definições, que, ainda assim, não deixam de expressar determinadas vertentes ou 

aspectos específicos de interesse para a empresa. 

 Por fim, cumpre ressaltar que todos os resultados obtidos fazem parte da amostra 

selecionada para análise, não se tratando do conjunto completo de portfólios. Para se 

obter um resultado fidedigno, seria ideal que a análise contemplasse todo o conjunto dos 

trinta e quatro portfólios. Contudo, pelas razões já apresentadas anteriormente, para esta 

pesquisa, isto não foi possível. Ainda assim, consideramos que os resultados 

evidenciam a necessidade de se dispensar maior atenção às definições dos portfólios, 

visto que a denominação destes não apresenta grandes problemas.  

 

6.2 SEGUNDA ETAPA: ANÁLISE DA BASE CLASSIFICATÓRIA 

 

 Nesta segunda etapa da análise, realizamos o exercício de categorização do 

princípio de agrupamento dos portfólios analisados na primeira etapa a partir do 

PMEST (Quadro 23). Cabe destacar que não foi nosso interesse fazer da realização do 

referido exercício o foco desta etapa, pois, como vimos, tendo em vista a peculiaridade 

de algumas das categorias de Ranganathan, nem sempre é fácil determinar a categoria 

de um conceito: é preciso considerar contextos e pontos de vista que indiquem a escolha 

da categoria mais adequada. De fato, queremos reforçar com este exercício que tais 

categorias servem, principalmente, para nos dar uma visão do todo, tornando possível a 

identificação de que tipos de coisas existem no domínio analisado, para, então, 

raciocinar sobre ele.  

Em suma, o PMEST nos possibilita enxergar, num nível macro, amplo, a 

variedade de aspectos existentes. Mais uma vez, considerando-se, ainda, nosso interesse 

em destacar a relevância da aplicação das referidas teorias abordadas para a prática do 

profissional da informação, devemos alertar que se espera menos ter a certeza absoluta 

de que cada conceito pertence à categoria X do PMEST – o que poderia levar um 

considerável tempo, dependendo do número de conceitos, das características do próprio 
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domínio, da equipe encarregada do trabalho, para citar alguns – do que buscar um 

método de raciocínio a partir das categorias. É sobre este objetivo que nosso foco recai, 

e isso deve estar bastante claro. Abaixo, no Quadro 23, temos os portfólios 

categorizados. Em seguida, explicaremos como chegamos a estas conclusões.   

 

Quadro 23 – Categorização do princípio de agrupamento dos portfólios 

 
          Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O primeiro portfólio, “Agricultura Irrigada”, foi associado à categoria Energia. 

Num primeiro momento, procedemos à eliminação das categorias menos complexas: 

não é Tempo, não é Espaço. Ficamos, então, entre Energia, Matéria e Personalidade. 

Tendo em vista as informações apresentadas na primeira etapa da análise, concluímos 

que o conceito se refere a uma atividade, a uma ação que se desdobra no tempo, pautada 

na aplicação de técnicas que visam ao uso racionalizado da água na agricultura. 

Portanto, o conceito se enquadra na categoria Energia, sob a forma de uma técnica. 

O segundo portfólio, “Aquicultura”, foi associado à categoria Energia. Num 

primeiro momento, procedemos à eliminação das categorias menos complexas: não é 

Tempo, não é Espaço. Ficamos, então, entre Energia, Matéria e Personalidade. Tendo 

em vista as definições apresentadas na primeira etapa de análise do referido conceito, 

bem como a própria etimologia do termo (aqui- + -cultura), notamos que ambos 

indicam uma atividade, uma ação que se desdobra no tempo, situada no ambiente 
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aquático, com o uso de técnicas para produção/cultivo de pescado, de modo geral. 

Portanto, o conceito se enquadra na categoria Energia, sob a forma de uma atividade. 

O terceiro portfólio, “Convivência com a seca”, foi associado à categoria 

Energia. Num primeiro momento, procedemos à eliminação das categorias menos 

complexas: não é Tempo, não é Espaço. Ficamos, então, entre Energia, Matéria e 

Personalidade. Neste caso, a própria denominação do conceito – o emprego do termo 

convivência – sugere uma atividade, uma ação que se desdobra no tempo, o que é 

confirmado pelas informações apresentadas na primeira etapa da análise, nos levando à 

categoria Energia, sob a forma de um processo; no caso, o ato de conviver com algo, 

sendo esse algo o fenômeno da seca. 

O quarto portfólio, “Inovação social na agropecuária”, foi associado à categoria 

Energia. Num primeiro momento, procedemos à eliminação das categorias menos 

complexas: não é Tempo, não é Espaço. Ficamos, então, entre Energia, Matéria e 

Personalidade. Considerando-se as informações apresentadas na primeira etapa da 

análise, bem como o próprio significado do termo inovação – “ação ou efeito de inovar” 

(HOUAISS, 2009, p. 1087) –, consideramos que o conceito se enquadra na categoria 

Energia, sob a forma de um processo (o processo de inovação) aplicado no contexto 

agropecuário. 

O quinto portfólio, “Integração Lavoura, Pecuária e Floresta”, foi associado à 

categoria Personalidade. Num primeiro momento, procedemos à eliminação das 

categorias menos complexas: não é Tempo, não é Espaço. Também observamos que não 

é Matéria, pois não é nem parte nem propriedade de algo. Ficamos, então, entre Energia 

e Personalidade. Neste caso, se fôssemos guiados somente pela forma verbal, 

chegaríamos à categoria Energia, na medida em que integração se refere a um processo, 

uma ação que se desdobra no tempo. Contudo, como nos referimos no capítulo 4, 

adotamos uma abordagem onomasiológica no processo de análise, que considera as 

características do conceito, e não o termo, como o ponto de partida. De fato, sabemos 

que a denominação, por vezes, apresenta problemas que dificultam o entendimento 

correto de um conceito: é o que percebemos neste caso, conforme já mencionado na 

primeira etapa da análise. Constatamos, com base nos projetos de pesquisa vinculados 

ao portfólio e nas demais informações apresentadas, que o conceito, na verdade, diz 

respeito a sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, o que altera a percepção 

inicial da associação à categoria Energia para Personalidade, a última dentre as 



156 

 

elencadas por Ranganathan, através do método de resíduos. No dicionário Houaiss 

(2009, p. 1753), sistema é definido como um “conjunto de elementos, concretos ou 

abstratos, intelectualmente organizados”; ou seja, como um todo integrado. Portanto, 

ainda que haja a integração entre lavoura, pecuária e floresta, o que constitui uma ação, 

percebemos que predomina entre os projetos de pesquisa o uso do termo “sistemas de 

integração...”, o que nos leva à categorização do conceito como Personalidade, sob a 

forma de um sistema de produção que integra os três sistemas de produção distintos. 

O sexto portfólio, “Manejo racional de agrotóxicos”, foi associado à categoria 

Energia. Num primeiro momento, procedemos à eliminação das categorias menos 

complexas: não é Tempo, não é Espaço. Ficamos, então, entre Energia, Matéria e 

Personalidade. Considerando-se as informações apresentadas na primeira etapa da 

análise, constatamos que o conceito se enquadra na categoria Energia, na medida em 

que a ênfase recai sobre o uso dos agrotóxicos, sobre a maneira como essas substâncias 

são utilizadas; ou seja, trata-se de uma ação que se desdobra no tempo, uma atividade 

contínua. Portanto, o conceito se enquadra na categoria Energia, sob a forma de uma 

atividade, com vistas a promover o uso racional de agrotóxicos, minimizando os seus 

impactos negativos nos ecossistemas. 

O sétimo portfólio, “Mudanças climáticas”, foi associado à categoria Energia. 

Num primeiro momento, procedemos à eliminação das categorias menos complexas: 

não é Tempo, não é Espaço. Ficamos, então, entre Energia, Matéria e Personalidade. 

Tendo em vista as informações apresentadas na primeira etapa da análise, bem como o 

próprio entendimento do conceito em questão, percebemos que se trata de um fenômeno 

climático em constante movimento, que se desdobra no tempo e é contínuo. Portanto, o 

conceito se enquadra na categoria Energia, sob a forma de um processo que impacta 

diretamente o desenvolvimento da agropecuária.  

O oitavo portfólio, “Pastagens”, foi associado à categoria Personalidade. Logo 

de início, ao procedermos à eliminação das categorias menos complexas, somente 

descartamos Tempo e Energia; mas ficamos na dúvida entre Espaço, Matéria e 

Personalidade. Como vimos na primeira etapa da análise, a pastagem tanto é vista como 

alimento para o gado quanto como a vegetação onde os animais criados encontram 

alimento, o que, no momento de atribuir uma categoria, causou dúvidas. Num segundo 

momento, descartamos a categoria Matéria, por não se tratar de parte ou propriedade de 

algo. Ficamos, então, entre a categoria Espaço, pensando no conceito como um espaço 
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onde ficam os animais; e a categoria Personalidade, considerando as pastagens como 

uma vegetação específica que serve se alimento aos animais. Por fim, com base nos 

projetos de pesquisa vinculados ao portfólio, consideramos a categoria Personalidade 

mais adequada, pois esta englobaria as demais, sendo a pastagem entendida como uma 

entidade, possuidora de características próprias e estudada a partir de diferentes 

perspectivas no contexto da Embrapa. Conforme já citado anteriormente neste trabalho, 

“os membros da faceta personalidade são muitas vezes (embora não exclusivamente) 

entidades de um tipo ou de outro: plantas, animais, compostos químicos [...] e assim por 

diante” (BROUGHTON, 2006, p. 53, tradução nossa). Portanto, foi seguindo este 

raciocínio que enquadramos o referido conceito nesta categoria, o que não exclui ou 

invalida a possibilidade de outras interpretações e pontos de vista.  

O nono portfólio, “Sanidade animal”, foi associado à categoria Matéria. Num 

primeiro momento, procedemos à eliminação das categorias menos complexas: não é 

Tempo, não é Espaço. Também observamos que não é Energia (não é um processo que 

se desdobra no tempo). Neste caso, paramos na categoria Matéria, uma vez que a 

sanidade animal diz respeito a uma propriedade; em outras palavras, a sanidade é uma 

propriedade encontrada nos animais. Relembremos que a propriedade é uma das 

manifestações desta categoria. Portanto, o conceito se enquadra na categoria Matéria, 

sob a forma de uma propriedade.  

O décimo portfólio, “Sanidade vegetal”, foi associado à categoria Matéria. Num 

primeiro momento, procedemos à eliminação das categorias menos complexas: não é 

Tempo, não é Espaço, não é Energia. Neste caso, assim como no anterior, paramos na 

categoria Matéria, uma vez que a sanidade vegetal diz respeito a uma propriedade; em 

outras palavras, a sanidade é uma propriedade encontrada nas plantas. Portanto, o 

conceito se enquadra na categoria Matéria, sob a forma de uma propriedade. 

O último portfólio, “Sistemas de produção de base ecológica”, foi associado à 

categoria Personalidade. Num primeiro momento, procedemos à eliminação das 

categorias menos complexas: não é Tempo, não é Espaço; tampouco Energia (não é um 

processo que se desdobra no tempo) ou Matéria (não é nem parte nem propriedade de 

algo). Sobrou, por eliminação, Personalidade. Cumpre ressaltar a similaridade de 

raciocínio durante a categorização do portfólio “Integração Lavoura, Pecuária e 

Floresta”, cujo entendimento como um sistema levou à categoria Personalidade. 

Portanto, o conceito se enquadra na categoria Personalidade, sob a forma de um sistema. 
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Considerações acerca da segunda etapa da análise 

 

Finda esta etapa da análise, através do exercício com as categorias estabelecidas 

por Ranganathan, podemos afirmar que não há clareza em relação ao princípio 

norteador na base classificatória, na medida em que coexistem categorias diversas no 

referido conjunto. Do ponto de vista das teorias de classificação, o princípio norteador 

da base classificatória necessariamente deve estar explícito e ser homogêneo numa 

estrutura classificatória, o que não ocorre com os portfólios de projetos de pesquisa da 

Embrapa. 

Portanto, percebemos que, no âmbito das atividades de PD&I da Embrapa, são 

diversos os aspectos de interesse da instituição, os quais se refletem nos portfólios de 

projetos de pesquisa da empresa. Assim, podemos notar que as pesquisas desenvolvidas 

têm como foco produtos, como carnes e grãos (estes portfólios não foram analisados nas 

duas etapas de análise descritas, mas são conceitos de fácil entendimento e que servem 

como exemplo); áreas de conhecimento, como a nanotecnologia (outro portfólio que 

não foi analisado, mas apresenta um fácil entendimento e serve como exemplo); 

propriedades intrínsecas aos seres, como as sanidades animal e vegetal; técnicas, como a 

agricultura irrigada e a aquicultura; também processos, como o relativo às mudanças 

climáticas, dentre outros. 

Isto posto, percebe-se que as classes, ou seja, os portfólios, não são mutuamente 

exclusivas: ora o foco recai sobre um produto, ora sobre uma técnica, ora sobre uma 

área de conhecimento, etc., que não se excluem e, podem, eventualmente, coincidir num 

mesmo projeto; afinal, é possível que um projeto contemple a produção de grãos com o 

auxílio da agricultura irrigada, por exemplo. Em outras palavras, existem portfólios 

relativos a produtos, mas que contemplam, em seu escopo, variados aspectos desse 

produto, dentre os quais se incluem determinados processos, que por sua vez, 

configuram novos portfólios. Isso explica o porquê de que um projeto poder ser 

vinculado a mais de um portfólio. Embora isto não seja recomendado do ponto de vista 

da teoria da classificação, no meio digital isso deixa de se tornar um problema, como 

veremos mais adiante no capítulo referente às diretrizes. Contudo, é provável que do 

ponto de vista da gestão esta possibilidade também não seja algo recomendado. 

Em síntese, percebemos que ora como princípio básico da base classificatória 

dos portfólios são observadas coisas (objetos, personalidades: o vegetal, o animal, a 
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pastagem...), e dentro dessas coisas existem os procedimentos que ocorrem sobre elas 

(processos, técnicas); ora notamos outro princípio básico sendo utilizado, em que 

existem os procedimentos que podem ser aplicados a diversas coisas. Tal inconsistência 

da base classificatória provoca certa confusão, que pode acarretar em problemas para a 

gestão das atividades de PD&I da instituição. Para que isso seja evitado, é necessário o 

desenvolvimento de ferramentas de gestão que possam “entender” os diversos aspectos 

tratados no âmbito dos portfólios e como eles estão dispostos em uma estrutura 

classificatória. Como veremos no próximo capítulo, uma solução possível para isso é a 

explicitação dos princípios de divisão utilizados. 
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7 DIRETRIZES PARA O APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA 

CLASSIFICATÓRIA DOS PORTFÓLIOS  

 

Neste capítulo apresentaremos diretrizes para o aprimoramento da estrutura 

classificatória dos portfólios, a partir dos resultados obtidos na análise realizada. 

Esperamos assim contribuir para uma possível correção de eventuais problemas que 

possam ser percebidos e ajustados à luz das teorias utilizadas. Com isso, executamos o 

objetivo geral de nossa pesquisa e concluímos o último dos objetivos específicos 

elencados.  

Inicialmente, apresentamos as diretrizes relativas à primeira etapa da análise – 

baseada na Teoria do Conceito –, formuladas com base nos resultados obtidos na 

análise da tríade conceitual dos portfólios, bem como de suas definições. Estas diretrizes 

serão denominadas de “Diretrizes para a consistência da denominação e do conteúdo 

conceitual dos portfólios”. Em seguida, apresentaremos aquelas propostas a partir das 

observações feitas na segunda etapa da análise – baseada na Teoria da Classificação 

Facetada –, resultantes da categorização do princípio de agrupamento dos portfólios a 

partir do PMEST. Por fim, fazemos uma síntese das diretrizes propostas. 

 

7.1 DIRETRIZES PARA A CONSISTÊNCIA DA DENOMINAÇÃO E DO 

CONTEÚDO CONCEITUAL DOS PORTFÓLIOS 

 

Tal qual foi feito na etapa de análise, aqui também resgatamos a figura do 

triângulo conceitual de Dahlberg como ponto de referência para as diretrizes 

estipuladas. Assim, estas se encontram vinculadas aos elementos da tríade, com a 

exceção, já mencionada, dos conjuntos de projetos de pesquisa – os referentes –, sobre 

os quais não temos o conhecimento técnico, tampouco o tempo hábil para realizar uma 

análise consistente e, por conseguinte, propor diretrizes. Logo, nos deteremos aos títulos 

– forma verbal – e às suas definições – características. No âmbito destas diretrizes, 

cumpre ressaltar a importância das regras estabelecidas por Dahlberg (1981) relativas à 

forma e ao conteúdo das definições, as quais consistem em orientações extremamente 

pontuais, que devem ser consultadas no momento de elaboração das definições. Muitas 

delas tratam de detalhes que passam despercebidos numa primeira leitura, mas que 

quando notados e corrigidos tornam mais satisfatório o entendimento e a precisão do 
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que se pretende transmitir com a definição. Em nossas diretrizes, buscaremos evidenciar 

isso. Isto posto, apresentamos abaixo as diretrizes propostas: o componente da tríade 

aparece destacado (em negrito), e, logo em seguida, as diretrizes são explicadas e 

exemplificadas, quando necessário. 

 

Forma verbal (título): 

 

• Ser específico na denominação do portfólio 

 

 A forma verbal deve evocar, da maneira mais explícita possível, o sentido do 

conceito, não dando margem ao entendimento equivocado de um conceito que seja uma 

entidade como sendo um processo, por exemplo. No portfólio “Integração Lavoura, 

Pecuária e Floresta”, a denominação sugere um processo, uma ação, mas seria mais 

pertinente que refletisse uma personalidade, o que, de fato, é o conceito em questão. 

Neste sentido, o critério correspondência com o referente não foi atendido. Para que 

fosse, a denominação deveria ser alterada de “Integração Lavoura, Pecuária e Floresta” 

para “Sistemas de integração Lavoura, Pecuária e Floresta”, refletindo de forma mais 

exata o referido conceito no âmbito da Embrapa. 

 

Características (definição):  

 

• Apresentar as características essenciais/necessárias do referente 

 

As características essenciais/necessárias fornecem a identidade do conceito, ou 

seja, indicam o que ele é, que tipo de conceito, sendo aplicáveis a todos os indivíduos de 

um determinado tipo, possibilitando um entendimento completo do referente. No 

âmbito dos portfólios de projetos da Embrapa, consideramos que tais características 

deveriam ser explicitadas no início da definição, que passaria a contemplar não apenas 

“para que serve” o portfólio, como já o faz, mas, antes disso, “o que é” o conceito 

objeto de interesse da instituição. Como já foi dito, a finalidade, nesse contexto, também 

foi concebida como uma característica essencial; contudo, para um entendimento mais 

completo, especialmente por parte da sociedade, a quem se destinam as informações 

contidas no site da instituição, sugerimos o acréscimo de características que forneçam a 
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identidade do conceito. Abaixo, exemplificamos essa diretriz, demonstrando como ela 

poderia ser aplicada a partir da definição existente do portfólio Agricultura Irrigada. 

 

Definição atual: O portfólio busca a otimização e a racionalização do uso, além do 

aumento da eficiência e produtividade da água (finalidade do portfólio). 

 

Definição proposta: Atividade econômica que explora culturas agrícolas, florestais e 

ornamentais e pastagens, bem como atividades agropecuárias afins, com o uso de 

técnicas de irrigação ou drenagem (o que é o conceito em questão). Objetiva a 

otimização e a racionalização do uso, além do aumento da eficiência e produtividade da 

água (finalidade do portfólio). 

 

Outro exemplo com base na análise realizada pode ser o do portfólio “Integração 

Lavoura, Pecuária e Floresta”, que não atendeu aos critérios completude e adequação da 

extensão. Abaixo, mostramos a definição atual e a definição proposta, que ilustra, por 

meio de alterações, como tais critérios poderiam ser atendidos. 

 

Definição atual: Mapeia e apoia a organização, geração, integração e disseminação de 

conhecimentos e tecnologias sobre sistemas de integração. 

 

Definição proposta: Sistema que integra os componentes lavoura, pecuária e floresta, 

em rotação, consórcio ou sucessão, na mesma área, visando simultaneamente à 

eficiência econômica e à proteção ambiental, a partir do uso racional dos recursos 

disponíveis (o que é). Objetiva mapear e apoiar a organização, geração, integração e 

disseminação de conhecimentos e tecnologias sobre tais sistemas (finalidade). 

 

 Como observado, atualmente apenas a finalidade do portfólio é informada, o que 

torna a definição incompleta por não apresentar a essência do conceito em questão, ou 

seja, sua identidade. Por conseguinte, ao constatarmos que a definição está incompleta, 

sua extensão também o é, pois há uma limitação percebida na escolha das características 

utilizadas. Desse modo, inserimos mais uma característica essencial (o que é) no início 

da definição, que informa o significado do conceito que dá nome ao portfólio. Esta 

inserção torna a definição compatível com os dois critérios mencionados. 
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• Utilizar termos precisos na definição dos portfólios  

 

Os termos utilizados na definição devem ser claros e precisos, não dando 

margem a dúvidas. No âmbito dos portfólios, os termos devem explicitar claramente o 

conteúdo destes, evocando o sentido correto. No exemplo do portfólio Pastagens, a 

definição emprega o termo “contribui” no início da definição, gerando um sentido 

diferente daquele pretendido, uma vez que tal termo não é o mais adequado para se 

indicar a finalidade do portfólio, que é o que, de fato, é apresentado em seguida. Logo, 

nesta parte da definição (que aborda a finalidade do portfólio), contribuir deveria ser 

substituído por outro mais apropriado, como “objetiva”.  

 

Definição atual: O portfólio contribui para a produção animal sustentável em 

pastagens, em atendimento às políticas públicas e demandas do setor produtivo 

brasileiro. 

 

Definição proposta: Objetiva a produção animal sustentável em pastagens, em 

atendimento às políticas públicas e demandas do setor produtivo brasileiro. 

 

• Adotar um padrão para a estrutura das definições 

 

É importante que todas as definições sigam um mesmo padrão, para que se 

evidencie que tipos de informações serão encontrados, bem como por qual ordenação. 

Se um tipo de informação e uma forma de apresentação são encontrados numa 

definição, espera-se encontrá-lo da mesma maneira em outra. Quando isso não ocorre, é 

provável que haja uma quebra de expectativa e uma frustração por parte de quem lê. 

Abaixo, apresentamos exemplos de duas definições existentes atualmente: 

 

Portfólio Aquicultura: Tem como finalidade gerar conhecimentos e tecnologias que 

levem a soluções para o uso racional dos recursos naturais e auxilia na elaboração de 

políticas públicas, de forma a fortalecer e garantir a sustentabilidade social, ambiental e 

econômica da aquicultura brasileira. 
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Portfólio Convivência com a Seca: Sua atuação é para melhorar as condições de 

produção e de qualidade de vida em áreas de escassez hídrica, por meio de soluções 

inovadoras. Foco prioritário no Semiárido. 

 

 Com base nessa diretriz, ambos os portfólios deveriam apresentar uma forma 

padronizada de apresentação, conforme demonstrado abaixo (somente explicitando a 

aplicação desta diretriz, e não incluindo as demais já exemplificadas): 

 

Portfólio Aquicultura: Objetiva gerar soluções para o uso racional dos recursos naturais 

e auxiliar na elaboração de políticas públicas, de forma a fortalecer e garantir a 

sustentabilidade social, ambiental e econômica da aquicultura brasileira. 

 

Portfólio Convivência com a Seca: Objetiva melhorar as condições de produção e de 

qualidade de vida em áreas de escassez hídrica, por meio de soluções inovadoras. Foco 

prioritário no Semiárido. 

 

• Inserir, se necessário, uma nota de escopo 

 

No âmbito dos tesauros, além das definições propriamente ditas, existem as 

chamadas notas de escopo (scope notes), que definem ou esclarecem os limites 

semânticos de um conceito, conforme usado no vocabulário estruturado 

(INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION, 2013).  

 

 
As notas de escopo têm por finalidade explicitar a amplitude ou o 

entendimento atribuído ao conceito. Elas não podem ser confundidas com 

definições de dicionário, pois não se pode perder de vista que os vocabulários 

controlados têm objetivos concretos e “industriais”: como a organização do 

acesso à informação contida nos documentos. Desse modo, as definições 

contidas nas notas de escopo têm objetivos pragmáticos (“organizar o acesso 

à informação”) e não teóricos (SMIT; KOBASHI, 2003, p. 31). 

 

 

 

 Embora saibamos que o conjunto de portfólios de projetos da Embrapa não 

constitui um tesauro, consideramos a aplicabilidade das notas de escopo nesse contexto, 

porquanto no momento da análise foram observadas informações presentes nas 

definições que pareciam mais adequadas neste tipo de nota do que na própria definição. 
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Tais notas seriam especialmente úteis no momento de indexação e vinculação dos 

projetos de pesquisa aos respectivos portfólios, pois dariam orientações sobre que tipos 

de projetos deveriam ser incluídos em determinado portfólio, ou seja, seria bastante 

importante para a ação de classear (vide página 35). Logo, sugerimos que notas de 

escopo sejam acrescidas eventualmente, se necessário, às definições dos portfólios, 

como um complemento e uma orientação pragmática para a vinculação dos projetos aos 

respectivos portfólios. 

 Neste sentido, de um lado teríamos as definições dos portfólios, em que a 

identidade dos conceitos e a finalidade dos portfólios seriam apresentadas, de forma 

clara e objetiva; e de outro, quando julgado apropriado, as notas de escopo, voltadas à 

comunidade interna da Embrapa, contemplando aspectos pragmáticos e específicos 

relacionados ao escopo dos portfólios. Abaixo, exemplificamos através das definições 

existentes dos portfólios “Convivência com a seca” e “Inovação social na 

Agropecuária”.  

 

Definição atual – Convivência com a seca: Sua atuação é para melhorar as condições de 

produção e de qualidade de vida em áreas de escassez hídrica, por meio de soluções 

inovadoras. Foco prioritário no Semiárido. 

 

Definição atual – Inovação social na Agropecuária: Objetiva buscar soluções para 

problemas sociais e ambientais. As vertentes são inovação social territorial, 

desenvolvimento territorial e multifuncionalidade territorial. 

 

Em ambos os casos destacamos – em negrito – as informações que nos parecem 

mais adequadas de serem inseridas como notas de escopo, e não incluídas na própria 

definição, uma vez que elas explicitam de maneira pontual aspectos que refletem um 

posicionamento da instituição que deve ser observado quando da elaboração e posterior 

vinculação de um projeto a um portfólio. Em nossa visão, tais informações extrapolam 

aquelas presentes nas definições propostas (identidade do conceito + finalidade do 

portfólio); ainda que estas também explicitem o caráter estratégico e pragmático do 

portfólio, parecem mais direcionadas à comunidade interna e, portanto, poderia 

restringir-se a esta. Logo, tais informações poderiam ser adicionalmente incluídas nas 

notas de escopo. 
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Nota de escopo proposta – Convivência com a seca: O portfólio tem como foco 

prioritário o Semiárido. 

 

Nota de escopo proposta – Inovação social na Agropecuária: O portfólio contempla as 

seguintes vertentes: inovação social territorial, desenvolvimento territorial e 

multifuncionalidade territorial. 

 

7.2 DIRETRIZES PARA A CONSISTÊNCIA DA ESTRUTURA 

CLASSIFICATÓRIA DOS PORTFÓLIOS  

 

 Para a elaboração das diretrizes relacionadas à consistência da estrutura 

classificatória dos portfólios, o embasamento teórico proveniente da Teoria da 

Classificação Facetada foi fundamental, posto que a partir dele foi possível olhar para o 

referido conjunto como uma estrutura classificada e, então, propor diretrizes para seu 

aperfeiçoamento, que constitui o objetivo geral de nossa pesquisa. Abaixo, seguem as 

diretrizes acompanhadas de explicações e exemplos, quando necessário. 

 

• Explicitar o(s) princípio(s) de divisão utilizados  

 

 O princípio de divisão está relacionado à forma como é recortado/dividido um 

domínio, por exemplo, por categorias e disciplinas, e deve estar explícito na estrutura 

classificada. Como vimos no capítulo anterior, na etapa de categorização do princípio de 

agrupamento dos portfólios de projetos da Embrapa, percebemos a coexistência de 

variados princípios de divisão – que não são mutuamente excludentes: existem 

portfólios que representam produtos, outros que representam processos, outros que 

representam coisas. Ocorre que tais princípios não são evidenciados em nenhum 

momento, o que dificulta a percepção instantânea sobre a variedade de categorias 

presentes no âmbito dos projetos de pesquisa da Embrapa. Logo, recomendamos a 

explicitação destes princípios, de modo que fique evidente a possibilidade de encontrar 

projetos que tratam de produtos, de processos, de áreas de conhecimento, etc. Assim, ao 

explicitarmos o princípio de divisão utilizado, propomos, ainda, uma forma sistemática 

de agrupamento dos portfólios, descrita na próxima diretriz apresentada. 
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• Possibilitar o arranjo sistemático, além do alfabético  

 

Conforme constatado na análise realizada, no caso dos portfólios de projetos da 

Embrapa não há uma classificação sistemática, que reúne portfólios de categorias afins 

e evidencia as possíveis relações existentes entre os mesmos; mas somente a forma 

alfabética é utilizada. Sobre este aspecto, julgamos que o arranjo sistemático, ordenado 

com base em fundamentos teóricos consistentes, poderia constar como uma alternativa à 

ordem alfabética, possibilitando a formação de uma estrutura classificatória lógica e de 

fácil compreensão, ainda que saibamos da peculiaridade deste tipo de classificação, pois 

acreditamos ser possível adequar, minimamente, as necessidades de uma classificação 

orientada por fatores políticos e estratégicos à lógica classificatória.    

 Neste sentido, uma vez que a etapa de categorização foi realizada, torna-se mais 

fácil agrupar os portfólios, formando classes que partilham similaridades. Ocorre que, 

neste exercício, eventualmente podemos necessitar de ajuda quanto à forma de 

ordenação dos conceitos dentro das novas classes formadas. Nestes casos, será preciso 

recorrer aos cânones elencados por Ranganathan, conforme apresentado no capítulo 4. 

Cumpre ressaltar que, considerando-se o universo de portfólios de projetos, 

ainda que tenhamos feito um recorte para as análises com base na Teoria do Conceito e 

na Teoria da Classificação Facetada, no capítulo anterior, no caso da aplicação dos 

cânones julgamos apropriado apresentar exemplos que não fazem parte do conjunto dos 

onze portfólios já analisados, uma vez que neste caso a questão dos projetos de pesquisa 

se mostra menos determinante para o que buscamos destacar.  

Sendo assim, na Figura 14 apresentamos dois exemplos: podemos reunir os 

portfólios grãos e hortaliças na classe “Produtos”, sinalizada em vermelho; ao nos 

depararmos com os portfólios Fruticultura Temperada e Fruticultura Tropical, podemos, 

novamente, criar uma nova classe, denominada “Fruticultura”, também em vermelho. 

Agrupadas as classes, devemos evidenciar a característica de divisão utilizada para 

organizá-las, o que é sinalizado entre parênteses na figura. Nos exemplos fornecidos, 

observamos o atendimento aos cânones da permanência, no primeiro caso, que orienta 

que a característica de divisão escolhida deve ser permanente, sempre que possível 

(grãos e hortaliças são produtos de origem vegetal, sendo esta uma característica 

estanque, permanente); e da diferenciação, que orienta que a característica de divisão 

escolhida deve gerar ao menos duas classes (a fruticultura pode ser dividida, pelo clima, 



168 

 

em fruticultura temperada e tropical). Cumpre ressaltar que tais exemplos apenas 

ilustram a forma como poderiam ser aplicados os cânones estabelecidos por 

Ranganathan; a escolha, de fato, deve partir dos interesses da instituição, que, 

respeitando ao cânone da relevância, irá determinar que tipos de características de 

divisão devem ser utilizadas. 

 

Figura 14 - Aplicação dos Cânones para Características no âmbito dos portfólios 

 
                         Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Assim, permanece a possibilidade de um projeto ser vinculado a mais de um 

portfólio, pois como os documentos estão em meio digital, seria possível criar uma 

representação que atendesse às diversas formas de busca. Portanto, a partir de um 

arranjo sistemático, com a explicitação dos princípios de divisão utilizados, ainda que 

os portfólios não sejam mutuamente exclusivos, isso não representaria um problema: 

tendo em vista que eles se encontram em meio digital, eles apenas seriam “virtualmente 

exclusivos”. Logo, a classificação sistemática seria útil ao evidenciar as diversas formas 

possíveis de classificação dos projetos de pesquisa da Embrapa, através dos portfólios, 

organizados de uma maneira facetada, que facilitaria a busca e a recuperação dos 

mesmos para fins diversos, dentre os quais destacamos as atividades relacionadas à 

gestão de PD&I.  

Neste sentido, a categorização realizada seria um primeiro recorte, que poderia 

ser refinado e, ainda, colocado nos termos pertinentes para a comunidade Embrapa – 

apesar de sua utilidade, a nomenclatura do PMEST deve ser alterada, pois não é 

inteligível para aqueles que desconhecem a teoria. Neste sentido, os portfólios poderiam 

ser agrupados por diferentes facetas, aplicando diferentes características de divisão, 

como podemos observar nos seguintes exemplos: área de conhecimento 

(nanotecnologia), produto (de origem animal: carnes, leite; de origem vegetal: café, 

hortaliças... destinado ao consumo humano: carnes, leite, café, hortaliças...; destinado à 

agricultura: insumos biológicos, nutrientes para a agricultura...), atividade relacionada 
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à agricultura (agricultura irrigada, manejo racional de agrotóxicos...), fenômeno natural 

(mudanças climáticas, convivência com a seca), entre outras formas possíveis e mais 

bem construídas e pertinentes para a classificação. Nota-se que as facetas aparecem 

destacadas em itálico; enquanto que no interior dos parênteses, sublinhadas e sucedidas 

por dois pontos, quando aplicáveis, as possíveis características de divisão utilizadas para 

a classificação dos portfólios citados como exemplo.  

A partir deste breve exemplo, demonstramos que é viável a reestruturação dos 

portfólios de uma maneira sistemática, recorrendo à Teoria da Classificação Facetada, 

tendo em vista os resultados obtidos na análise, que apontam para uma variedade de 

aspectos existentes pelos quais os portfólios podem ser organizados e gerenciados. 

Além disso, como já mostramos, a busca de projetos no site da Embrapa também 

apresenta características que favorecem este tipo de arranjo, que tornaria mais fácil e 

dinâmica a pesquisa por projetos. Assim, os exemplos fornecidos apenas servem para 

ilustrar essa proposta, sugerindo possibilidades de classificação que possam ser 

construídas e aplicadas em forma de taxonomias facetadas, no interior da busca por 

portfólios. Consideramos ainda que o exercício de reorganização à luz desta teoria pode 

tornar explícitas eventuais inconsistências existentes, pois uma vez que os portfólios são 

apresentados como uma estrutura classificatória, onde se evidenciam os princípios de 

divisão e relações entre as classes, é possível ter uma visão mais clara do todo. Portanto, 

do ponto de vista da gestão das atividades de PD&I da Embrapa, este olhar facetado 

possibilita enxergar e tratar o conjunto de portfólios de uma maneira dinâmica e lógica, 

capaz de representar um conhecimento que compreende diferentes aspectos e 

disciplinas, os quais se sobrepõem em determinados projetos, o que, a partir de um 

arranjo facetado atrelado às funcionalidades do ambiente Web, deixaria de ser um 

problema, pois seria possível escolher dentre os diferentes aspectos pelos quais os 

projetos são tratados: o enfoque desejado, portanto, levaria ao projeto, que poderia ser 

encontrado por caminhos diferentes.   

Cumpre reforçar que a referida reorganização figura como uma das diretrizes 

apresentadas como resultado da análise empreendida, não estando entre nossos 

objetivos sua execução, visto que não haveria tempo hábil para elaborar uma proposta 

consistente e de acordo com as demandas e interesses da Embrapa. Além disso, para 

propor uma reorganização seria imprescindível contemplar o todo, e não apenas uma 

amostra, pois fora da amostra podem existir aspectos cruciais que impactam em toda a 
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estrutura classificatória, o que comprometeria a completude da proposta. Por conta 

disso, nosso objetivo geral, conforme apresentado no início do trabalho, restringe-se à 

proposta de diretrizes, dentre as quais se inclui esta forma alternativa de apresentação 

dos portfólios, baseada nos princípios estabelecidos por Ranganathan em sua teoria. 

 

7.3 SÍNTESE DAS DIRETRIZES APRESENTADAS 

 

 Uma vez apresentadas as diretrizes, concluímos todos os objetivos desta 

pesquisa, conseguindo demonstrar a possibilidade e, mais que isso, a relevância das 

teorias abordadas no contexto em questão. O Quadro 24 apresenta uma síntese das 

diretrizes estabelecidas, acompanhadas de uma explicação resumida.  

 

Quadro 24 – Síntese das diretrizes propostas 

Diretriz Explicação 

Ser específico na 

denominação do portfólio 

A forma verbal deve evocar, de forma explícita, o sentido do 

conceito, não dando margem ao entendimento, por exemplo, 

de um conceito que seja uma entidade como um processo. 

Apresentar as características 

essenciais do referente 

As características essenciais/necessárias fornecem a 

identidade do conceito, ou seja, indicam o que ele é, que tipo 

de conceito, sendo aplicáveis a todos os indivíduos de um 

determinado tipo, e são fundamentais para possibilitar um 

entendimento completo do referente. 

Utilizar termos precisos na 

definição dos portfólios 

Os termos utilizados na definição devem ser claros e 

precisos, não dando margem a dúvidas. 

Adotar um único padrão 

para a estrutura das 

definições 

É importante que todas as definições sigam um mesmo 

padrão, para que se evidencie que tipos de informações serão 

encontradas nelas, bem como por qual ordenação. 

Inserir uma nota de escopo, 

quando necessário 

As notas de escopo devem ser acrescidas, quando necessário, 

às definições dos portfólios, como um complemento e uma 

orientação pragmática à comunidade interna para a 

vinculação dos projetos aos respectivos portfólios. 

Atender às regras propostas 

por Dahlberg em relação à 

forma e ao conteúdo 

As regras estabelecidas por Dahlberg (1981) relativas à 

forma e ao conteúdo das definições são importantes 

orientações, extremamente pontuais, que devem ser 

atendidas. 

Explicitar o(s) princípio(s) 

de divisão utilizados 

O princípio de divisão está relacionado à forma como é 

recortado/dividido um domínio, por exemplo, por categorias 

e disciplinas, e deve estar explícito na estrutura classificada. 

Possibilitar o arranjo 

sistemático, além do 

alfabético 

O arranjo sistemático, ordenado com base em fundamentos 

teóricos consistentes, serve como uma alternativa à ordem 

alfabética, possibilitando a formação de uma estrutura 

classificatória intuitiva e de fácil compreensão. 
 Fonte: Elaborado pela autora. 
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8 CONCLUSÃO 

 

As Teorias de Representação abordadas nesta pesquisa se mostram 

extremamente úteis ao profissional da informação que trabalha com atividades relativas 

à modelização de domínios de conhecimento, reforçando a relevância da fundamentação 

teórico-metodológica proveniente dos estudos de Classificação e Organização do 

Conhecimento, no âmbito da Ciência da Informação. Neste trabalho, constatamos que a 

aplicação de princípios da Teoria da Classificação Facetada e da Teoria do Conceito 

possibilita que uma estrutura fortemente marcada por questões estratégicas e políticas, 

como é o caso dos portfólios de projetos de pesquisa da Embrapa, seja aperfeiçoada 

para atender, também, aos princípios lógicos de classificação.  

Dessa forma, conforme apresentamos em nossa introdução, a questão que 

motivou este estudo, a saber, em que medida os fundamentos teórico-metodológicos de 

tais teorias podem trazer subsídios para a organização de documentos científicos de 

modo a atender às demandas de gestão de pesquisa em instituições voltadas às 

atividades de PD&I?, pôde ser respondida, uma vez que pudemos demonstrar a 

aplicabilidade das mesmas no âmbito dos portfólios de projetos de pesquisa da 

Embrapa, fazendo-se os devidos ajustes e ponderações adequados ao referido contexto. 

Também sinalizamos o alcance de todos os objetivos estabelecidos. 

Além disso, no universo de C&T, muitas vezes os recursos destinados à pesquisa 

são escassos, e há, por consequência, muita concorrência para obtê-los. Assim, a 

preocupação com a organização do conhecimento se coloca como uma necessidade e 

um diferencial para aqueles que estão envolvidos neste contexto, que devem buscar o 

auxílio do profissional da informação. Isto não significa que o próprio pesquisador não 

tenha capacidade para classificar suas pesquisas, afinal, ele possui o conhecimento 

especializado sobre as temáticas de sua área de estudo; contudo, justamente por isso, ele 

nem sempre se dá conta que utiliza um termo ruim, que constrói uma definição 

incompleta, que omite informações importantes, por ele consideradas óbvias, e assim 

por diante. É então que entra o profissional da informação, que possui o conhecimento 

necessário para organizar e representar o conhecimento, seja ele em que domínio for. 

Ele tem a capacidade de perceber o que o especialista, muitas vezes, não percebe; de 

apontar tais problemas e, com a ajuda e o aval do especialista, solucioná-los. Portanto, 

não se trata de um trabalho unilateral, mas de uma parceria que gera frutíferos 
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resultados e que reforça e valoriza a importância do profissional da informação na 

organização do conhecimento em contextos diversos. 

Neste sentido, apesar do profissional da informação ser normalmente associado 

aos ambientes de bibliotecas, arquivos e museus, não deve haver qualquer 

estranhamento ou dúvidas sobre sua atuação em outros espaços. Afinal de contas, a 

informação está presente em todas as áreas, em todos os lugares; ela é buscada por 

pessoas de todos os tipos, a qualquer hora. Se existem profissionais destinados ao 

tratamento destas, não há razão para impor barreiras e restrições; ao contrário, faz-se 

necessário abrir caminhos, compreendendo que este profissional segue acompanhando 

as mudanças que vêm ocorrendo, tornando-se cada vez mais preparado para lidar com 

elas. Portanto, trata-se de um profissional qualificado que tem muito a contribuir onde 

quer que atue. 

Com base no que foi exposto nesta pesquisa sobre a Teoria da Classificação 

Facetada, podemos perceber quão rica foi a contribuição de Ranganathan para os 

estudos de classificação. O chamado Universo do Conhecimento, desde a sua época até 

os dias atuais, seguiu um acelerado ritmo de desenvolvimento e transformação, 

acompanhando a dinâmica já percebida por ele. Sua teoria, portanto, se aplica ao 

movimento em espiral: ela tem seu início num dado contexto e se modifica ao longo do 

tempo; assim, o contexto é bastante alterado, e a teoria, também, pelas mãos de outros 

que dão um novo significado a ela, adaptando-a a um novo contexto que impõe novas 

demandas. Ainda que estejamos, hoje, num contexto bastante diverso daquele no qual a 

teoria foi construída e aplicada, podemos retirar dela aquilo que permanece útil, bem 

como adaptar o que não mais parece ser relevante. Estamos dentro da espiral, num 

movimento contínuo; movimento este que dá vida a esta teoria.  

Assim, o olhar atento e multifacetado de Ranganathan tornou possível que, 

muitas décadas depois, sua teoria prosseguisse relevante para solucionar as questões 

informacionais relacionadas à organização. Não mais no século XX, não mais no âmbito 

de uma biblioteca, não mais restrita à disposição de livros nas estantes, não mais voltada 

a uma tabela de classificação biblioteconômica; mas se mostrando atual em pleno século 

XXI, aplicada no âmbito de uma grande empresa de pesquisa no domínio agropecuário, 

voltada à organização de projetos de pesquisa em ambiente digital. Tamanhas diferenças 

se unem pelo fio condutor presente no Plano das Ideias, com a explicitação da 
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necessidade de classificação, que, passe o tempo que passar, continuará sendo o cerne 

das atividades de organização do conhecimento. 

Por sua vez, Dahlberg, com sua Teoria do Conceito, tocou em questões relativas 

ao conceito, já contemplando o abstrato, e não apenas o concreto. Assim, percebemos 

que a imaterialidade do conceito possibilita que esta teoria acompanhe as avassaladoras 

mudanças afetas às questões informacionais. A concepção da pesquisadora sobre a 

complexidade do conceito, seu alerta sobre os perigos da língua, bem como a 

importância das definições conceituais são aspectos abordados que permanecem 

relevantes até hoje. No que concerne à forma verbal, percebemos que Dahlberg, assim 

como Ranganathan, explicita a necessidade de se ter cuidado na escolha dos termos que 

representam o conceito.  

Além disso, ao tratar das definições, Dahlberg expõe o quão importante elas são 

e o cuidado que se deve ter em sua elaboração, a fim de se evitar a inserção de 

informações irrelevantes e desnecessárias. Portanto, as definições fornecem o contexto, 

delimitam fronteiras de sentidos e esclarecem eventuais dúvidas. No caso dos portfólios 

de projetos de pesquisa da Embrapa, ainda temos que lidar com a peculiaridade de que 

estes, juntamente com as definições e os títulos e descrições de projetos, estão presentes 

no site da empresa, a fim de serem acessíveis pela sociedade. Por conta disso, não são 

apenas direcionadas à comunidade interna da Embrapa, mas também à comunidade 

externa, o que requer maior atenção e cuidado com sua elaboração. 

Neste sentido, podemos concluir que os fundamentos teórico-metodológicos das 

teorias abordadas nesta pesquisa podem contribuir sobremaneira para o aprimoramento 

da estrutura classificatória dos projetos de pesquisa da Embrapa. Especialmente a partir 

das diretrizes propostas, que orientam sobre os termos que dão nome aos portfólios, 

suas definições e forma de arranjo das classes/portfólios, é possível conferir maior 

consistência e clareza à estrutura, levando benefícios às comunidades interna e externa 

da empresa, dentre os quais destacamos pesquisadores, gestores e a própria sociedade, 

de maneira geral. Portanto, uma vez seguidas estas diretrizes, espera-se que os ajustes 

sugeridos impactem positivamente nas atividades de PD&I da Embrapa, principalmente 

no que concerne à gestão destas informações, indo ao encontro de tudo aquilo que foi 

discutido e defendido nesta pesquisa. 

Por fim, ficam nítidas a relevância e a atualidade de tais teorias, as quais devem 

sempre ser ajustadas aos propósitos e contextos nos quais se aplica. A Embrapa e os 
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seus portfólios de projetos são um exemplo de um desses diversos campos de aplicação 

possíveis. Assim, as características e demandas desta instituição, bem como dos 

próprios portfólios, nortearam os aspectos aplicáveis de cada teoria. Consideramos que 

somente dessa forma é possível manter vivos os fundamentos teóricos abordados nessa 

pesquisa, que foram construídos num outro tempo, com vistas a atender outras 

necessidades. Portanto, o profissional da informação deve sempre estar atento ao 

contexto e ao propósito de uma classificação, adequando a estes o arcabouço teórico e 

as ferramentas que possui. 

Finalizada esta pesquisa, a partir da discussão levantada e dos resultados obtidos, 

constatamos que há ainda um vasto caminho de possibilidades para o desenvolvimento 

de pesquisas que abordem a questão da organização e da representação do 

conhecimento científico para fins de gestão das atividades de pesquisa. A própria 

Embrapa se coloca como um fértil campo empírico, visto que as diversas atividades 

relacionadas ao desenvolvimento de suas pesquisas constituem um rico objeto de estudo 

para a Ciência da Informação, notadamente no âmbito da OC. Dessa forma, destacamos 

a necessidade e a importância de realização de pesquisas futuras direcionadas a este 

contexto. 
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APÊNDICE A – QUESTÕES DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

Nome do entrevistado: Ivo Pierozzi Junior 

Cargo: Pesquisador A da Embrapa Informática Agropecuária 

Data: 24 de outubro de 2018 

Modalidade: À distância (via Skype) 

 

 

1.  É prevista alguma forma de revisão ou atualização dos portfólios? Em que medida 

as demandas que orientam sua formação (desafios de inovação, megatendências e 

objetivos estratégicos) apresentam mudanças significativas que podem impactar 

nesta atualização? São demandas relativamente duradouras? Por exemplo, a 

organização dos portfólios deve permanecer a mesma pelo período coberto pelo 

Plano Diretor (2014-2034) ou pelo Documento Visão 2030? 

 

2. Podemos ter acesso aos chamados desafios de inovação? Onde podemos encontrá-

los? 

 

3. No momento da criação de um projeto, ele já é vinculado a um portfólio? De quem 

é a responsabilidade de vincular um projeto específico a um portfólio? Do 

pesquisador? Do comitê gestor de portfólio (CGPorts)? Há uma supervisão para 

verificar se essa vinculação foi feita de forma adequada? Se sim, por quem? 

 

4. Os Arranjos serão extintos? No documento sobre a reorganização dos portfólios 

aparecem os 35 novos portfólios e, ao lado, Arranjos e Portfólios antigos associados. 

Dessas associações foram formados os novos portfólios, sendo os antigos 

arranjos/portfólios excluídos? Ou eles continuam existindo, atuando, por exemplo, 

como subcategorias do respectivo portfólio criado? 

 

5. Do diagnóstico feito, foi constatada a existência de redundâncias e sobreposições 

entre portfólios/arranjos. Com a proposta de reorganização dos Portfólios, continua 

sendo possível um projeto pertencer a mais de um portfólio? 

 

6. Nesse caso, o fato de um projeto pode fazer parte de mais de um portfólio poderia 

causar problemas para a gestão da programação de pesquisa? Se sim, seria viável 

uma organização dos portfólios de modo que os tornassem distintos o suficiente para 

não ocorrer esse tipo de situação? Uma possibilidade talvez fosse a criação de 

subclasses (que permitiriam apresentar certas especificidades) dentro de cada 

portfólio (caracterizado por ser mais abrangente), tornando possível a reunião de 

projetos afins num mesmo portfólio, que, no entanto, teria sinalizadas suas diferenças 

específicas. 

 

7. Do diagnóstico feito que embasou a reorganização dos portfólios, foi elaborado 

um relatório para cada portfólio e arranjo da Empresa com informações sobre o 

mapeamento diagnóstico. É possível termos acesso a esses relatórios? 
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APÊNDICE B – TRÍADE CONCEITUAL DOS PORTFÓLIOS 

 

PORTFÓLIO 1: AGRICULTURA IRRIGADA 

 

CARACTERÍSTICA 

O portfólio busca a otimização e a racionalização do uso, além do aumento da eficiência e 
produtividade da água. 

FORMA VERBAL MEMBROS DO REFERENTE 

Agricultura Irrigada 
Análise dos sistemas de produção do feijoeiro comum por meio de 
modelo de simulação de cultura 

Agricultura Irrigada 
Análise integrada e estudo de cenários futuros dos impactos das 
mudanças climáticas e do uso da terra sobre na disponibilidade e 
demanda hídrica 

Agricultura Irrigada 

Avaliação agronômica, econômica e estabelecimento de parâmetros 
de manejo de água na irrigação de dendezeiro cultivados em áreas 
sub-ótimas dos Estados do Mato Grosso, Tocantins, Piauí e Distrito 
Federal. 

Agricultura Irrigada 
Avaliação do Potencial de Culturas Alternativas para as Áreas 
Irrigadas do Semiárido Brasileiro 

Agricultura Irrigada 
Avaliação e desenvolvimento de tecnologias para racionalização do 
uso de água em fruteiras tropicais e hortaliças irrigadas nas regiões 
do Semiárido, Tabuleiros Costeiros e Cerrado 

Agricultura Irrigada 
Avaliação e/ou adaptação de tecnologias para o uso sustentável da 
água na agricultura 

Agricultura Irrigada 
Balanço de nutrientes e riscos de impacto ambiental na cultura do 
maracujá sob diferentes lâminas de irrigação e adubação 

Agricultura Irrigada 
Características agronômicas, bromatológicas e fisiológicas de 
pastagens de capim-massai irrigadas na região de Palmas, Tocantins 

Agricultura Irrigada 
Caracterização e modelagem dos recursos hídricos da bacia 
hidrográfica do rio Buriti Vermelho: estratégias para uma alocação 
equitativa e sustentável 

Agricultura Irrigada 
Climatologia e cenários futuros no requerimento de água para 
irrigação de culturas frutíferas nas mesorregiões Norte e Noroeste do 
Estado do Rio de Janeiro 

Agricultura Irrigada 
Cultivo orgânico de café com base na diversificação com árvores e 
adubos verdes para viabilizar a produção 

Agricultura Irrigada 
Definição de estratégias para uso eficiente da água e caracterização 
da salinização no Perímetro Irrigado Califórnia no Baixo São Francisco 

Agricultura Irrigada 
Demanda hídrica da cultura da mamona em cultivo solteiro e 
consorciado com feijão-caupi 

Agricultura Irrigada 
Demanda hídrica e nutricional do meloeiro cultivado em ambiente 
protegido em condição edafoclimática do Cerrado 

Agricultura Irrigada 
Demanda hídrica, manejo de irrigação e fertirrigação na cultura da 
cana-de-açúcar 
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FORMA VERBAL MEMBROS DO REFERENTE 

Agricultura Irrigada 
Desenvolvimento de sistemas de cultivo de cana-de-açúcar no 
Cerrado 

Agricultura Irrigada 
Desenvolvimento de Tecnologias para os Sistemas de Produção do 
Arroz Irrigado por Aspersão no RS 

Agricultura Irrigada 
Desenvolvimento do Sistema Integrado para Tratamento Induzido de 
Seca (SITIS) 

Agricultura Irrigada 
Desenvolvimento e adaptação de tecnologias de irrigação para uso 
eficiente da água no tomateiro cultivado em sistema orgânico 

Agricultura Irrigada 
Desenvolvimento e adaptação de tecnologias para viabilizar a 
produção da pereira no Brasil 

Agricultura Irrigada 
Desenvolvimento e aplicação de estratégias para gestão do Portfólio 
Agricultura Irrigada 

Agricultura Irrigada 
Desenvolvimento e validação de instrumentos e de tecnologias de 
informação 

Agricultura Irrigada Diagnóstico e controle de pragas em sistemas de produção de tomate 

Agricultura Irrigada 
Dinâmica de gases de efeito estufa e balanço de carbono em sistemas 
de produção de grãos no bioma Pampa 

Agricultura Irrigada 
Estratégias alimentares para superação da estacionalidade de 
produção de forragem do bioma Caatinga na época seca 

Agricultura Irrigada 
Estratégias de manejo de gramíneas tropicais sobre a produção e 
qualidade da forragem e desempenho animal 

Agricultura Irrigada 
Estratégias tecnológicas para o desenvolvimento sustentável do 
feijão-caupi no Brasil 

Agricultura Irrigada 
Estudo do Impacto Ambiental da Cebolicultura sob a Influência do 
Uso dos Agrotóxicos nas margens do Lago de Sobradinho 

Agricultura Irrigada 
Hidrojipa - Modelagem hidrológica e sensores orbitais para estudos 
de impactos de mudança de uso e cobertura das terras sobre a 
disponibilidade hídrica na Bacia do Rio Ji-Paraná, RO 

Agricultura Irrigada 
Impactos da agricultura e das mudanças climáticas nos recursos 
hídricos: diagnose e propostas de adaptação e mitigação em bacias 
hidrográficas nos diferentes Biomas brasileiros 

Agricultura Irrigada 
Irrigação com déficit para produção, qualidade de fibra e 
concentração de óleo no algodoeiro 

Agricultura Irrigada 
Manejo de cafeeiros irrigados recepados para recuperação de 
potencial produtivo em condição de Cerrado. 

Agricultura Irrigada 
Mapeamento de solos e classificação das terras para irrigação das 
áreas de expansão (etapas III e IV) do Projeto Jaíba, estado de Minas 
Gerais 

Agricultura Irrigada 
Maximização da eficiência produtiva e redução dos custos em 
cultivos de macieira no Brasil. 

Agricultura Irrigada 
Melhoria da eficiência da irrigação e da fertirrigação para o cultivo de 
fruteiras no Semiárido brasileiro 

Agricultura Irrigada 
Modelos de estimativa da produção de Brachiaria brizantha baseados 
em variáveis climáticas 

Agricultura Irrigada 
Modelos matemáticos aplicados ao estudo dos impactos dos 
sistemas de produção sobre os recursos 
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Agricultura Irrigada 
Organização do Sistema Produtivo do Arroz Cachinho no Território 
Centro-Sul do Rio Grande do Sul, com Vistas ao Resgate Cultural e 
Agregação de Valor 

Agricultura Irrigada 
Otimização de tecnologias para o sistema de produção de sorgo 
sacarino visando suplementação da produção de etanol no complexo 
sucroalcooleiro-energético de Mato Grosso do Sul 

Agricultura Irrigada 
Pegada Hídrica da Cana-de-açúcar, Etanol e Açúcar em Áreas 
Irrigadas do Brasil. 

Agricultura Irrigada 
Proposta de Avaliação da Irrigabilidade das Terras dos Projetos de 
Salitre, Pontal Sobradinho e Baixio de Irecê para a Cana-de-Açúcar 

Agricultura Irrigada 
Sistema Brasileiro de Classificação de Terras para Irrigação (SiBCTI) – 
Versão Nacional. 

Agricultura Irrigada 
Sistemas produtivos irrigados para agricultores familiares de 
assentamentos no semiárido brasileiro 

Agricultura Irrigada 
Tecnologia de irrigação com déficit para a produção de uvas e vinhos 
na região do Submédio São Francisco 

Agricultura Irrigada Tecnologias para Produção de Frutas de Caroço 

Agricultura Irrigada 
Uso da irrigação para produção de leite em pastagens cultivadas no 
Rio Grande do Sul 

Agricultura Irrigada 
Uso racional de fertilizantes em lavouras de Coffea 
canephora visando altas produtividades 

Agricultura Irrigada Utilização de carneiro hidráulico em pequenas áreas irrigadas 

Agricultura Irrigada 
Validação de tecnologias para reutilização e aproveitamento agrícola 
da água residuária do café. 

Agricultura Irrigada 
Zoneamento do potencial pedoclimático na área de influência do 
canal das vertentes litorâneas no Estado da Paraíba para culturas 
agrícolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



191 

 

PORTFÓLIO 2: AQUICULTURA 

 

CARACTERÍSTICA 

Tem como finalidade gerar conhecimentos e tecnologias que levem à soluções para o uso 
racional dos recursos naturais e auxilia na elaboração de políticas públicas, de forma a 
fortalecer e garantir a sustentabilidade social, ambiental e econômica da aquicultura 
brasileira. 

FORMA VERBAL MEMBROS DO REFERENTE 

Aquicultura 
Acantocéfalos na criação de tambaqui (Colossoma macropomum): 
estratégias para identificação, prevenção e controle 

Aquicultura 
Ações estruturantes e inovação para o fortalecimento das cadeias 
produtivas da Aquicultura no Brasil 

Aquicultura 
A matrinxã ( Brycon cephalus) como alternativa à sardinha verdadeira 
( Sardinella brasiliensis) para enlatamento pela indústria de pescados 

Aquicultura 
Aquaponia: uma alternativa econômica e sustentável para regiões de 
escassez hídrica 

Aquicultura 
Avaliação da produção de juvenis de tilápia do Nilo em sistema de 
bioflocos 

Aquicultura 
Avaliação de resíduos da bananeira na alimentação de tambaqui 
(Colossoma macropomum) para o desempenho zootécnico e no 
controle de monogenea 

Aquicultura 
Avaliação de Sistemas de Produção Integrada: Aquicultura e 
Agricultura 

Aquicultura 
Capacitação continuada de técnicos multiplicadores em piscicultura 
em Mato Grosso 

Aquicultura 
Construção de uma rede de interação e aprendizagem para a 
transferência de tecnologia na cadeia ranícola brasileira 

Aquicultura 
Desenvolvimento de estratégias de inclusão produtiva para pequenos 
piscicultores de Tocantins a partir da análise da governança da 
cadeira global de valor 

Aquicultura 
Desenvolvimento de metodologia para o cálculo da produção 
máxima de pescados no reservatório de Peixe Angical-TO 

Aquicultura 
Desenvolvimento de protocolos para o controle de doenças 
parasitárias e bacterianas em tambaqui com emprego de produtos 
naturais 

Aquicultura 

Desenvolvimento de sistema de monitoramento para gestão 
ambiental da aquicultura no Reservatório de Furnas (MG): suporte 
para a consolidação de indicadores para o plano de monitoramento e 
gestão ambiental da aquicultura. 

Aquicultura 
Desenvolvimento de tecnologias sustentáveis para a criação do 
bijupirá no Brasil 

Aquicultura 
Desenvolvimento de um ensaio imunossorvente ligado a enzima 
(ELISA) homólogo para hormônio luteinizante (LH) de tambaqui 
(Colossoma macropomum) 
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Aquicultura 
Desenvolvimento e aplicação de estratégias para gestão do portfólio 
de Aquicultura 

Aquicultura 
Efeito da suplementação de ácido cítrico em rações para tilápia-do-
nilo sobre a excreção de nitrogênio e fósforo e desempenho 
zootécnico 

Aquicultura Estudos celulares e moleculares da diferenciação sexual do tambaqui 

Aquicultura 
Exigência proteica e coeficiente de digestibilidade de alimentos 
alternativos do peixe disco Symphysodon discus (Symphysodon 
discus) 

Aquicultura 
Filogeografia comparativa entre Pseudoplatystoma corruscans e P. 
reticulatum (Siluriformes: Pimelodidae) na Bacia do Rio Paraná-
Paraguai: bases para programas de conservação e aquicultura 

Aquicultura 
Fitoquímicos como agentes antiestresse, imunoestimulante, 
antibacteriano e antiparasitário na criação de tambaqui, cachara e 
tilápia 

Aquicultura 
Florfenicol para tambaqui: desenvolvimento de ração medicada, 
estudo da farmacocinética e depleção de resíduos 

Aquicultura Formação de população monossexo de fêmeas de tambaqui 

Aquicultura 
Fortalecimento da piscicultura como alternativa de renda e 
diversificação da agricultura familiar no estado de Tocantins 

Aquicultura 
Fortalecimento tecnológico do elo agroindustrial da cadeia do 
pescado na Região Sudeste do Brasil por meio da socialização de 
conhecimentos, tecnologias e práticas 

Aquicultura Gerenciamento hídrico aplicado a entrepostos de pescado 

Aquicultura 
Glúten de milho na alimentação de pacu: coloração e qualidade da 
carne, desempenho e hematologia 

Aquicultura 
Identificação Genética de Híbridos em Estoques de Reprodutores das 
Pisciculturas Brasileiras 

Aquicultura 
Indicadores socioeconômicos do desempenho da produção de tilápia 
no Brasil 

Aquicultura Manejo e gestão ambiental da aquicultura 

Aquicultura 
Pirarucu da Amazônia - Ações de Pesquisa e Transferência de 
Tecnologias 

Aquicultura 
Produção de peixes em comunidade tradicional ribeirinha na 
Amazônia: piscicultura comunitária em sistema misto de produção 
voltado para realidade dos habitantes de várzea 

Aquicultura 
Prospecção de agentes etiológicos bacterianos, virais e parasitários 
de peixes redondos nas regiões Nordeste, Norte e Centro Oeste e 
proposição de protocolos de biossegurança 

Aquicultura 
Seleção de plantas de cobertura de taludes de viveiros escavados 
para piscicultura 



193 
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Aquicultura 
Testes toxicológicos na avaliação de um sistema de leitos cultivados 
para efluentes de aquicultura 

Aquicultura 
Transcriptoma de gônadas de tambaqui: a identificação de genes 
para avanços tecnológicos da piscicultura 

Aquicultura 
Transferência de tecnologia para inserção de pescado produzido pela 
agricultura familiar na alimentação escolar 

Aquicultura 
Uso de bioindicadores para avaliação da qualidade da água no cultivo 
da tilápia 

Aquicultura 
Validação do sistema informatizado para a gestão ambiental da 
aquicultura com base em Boas Práticas de Manejo (BPM) com foco 
em tilapicultura – Aquisys 
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PORTFÓLIO 3: CONVIVÊNCIA COM A SECA 

 

CARACTERÍSTICA 

Sua atuação é para melhorar as condições de produção e de qualidade de vida em áreas de 
escassez hídrica, por meio de soluções inovadoras. Foco prioritário no Semiárido. 

FORMA VERBAL MEMBROS DO REFERENTE 

Convivência com a 
seca 

Avaliação e/ou adaptação de tecnologias para o uso sustentável da 
água na agricultura 

Convivência com a 
seca 

Adaptação de novos genótipos de videira para o fortalecimento da 
vitivinicultura no Nordeste brasileiro 

Convivência com a 
seca 

Ambiência e conforto térmico em sistemas de Integração Lavoura-
Pecuária-Floresta 

Convivência com a 
seca 

Análise de tendências dos principais fatores determinantes dos 
processos hidrológicos 

Convivência com a 
seca 

Análise Integrada das opções de mitigação e adaptação para produção 
pecuária sustentável no contexto das mudanças climáticas 
(AnimalChange) 

Convivência com a 
seca 

Análise integrada e estudo de cenários futuros dos impactos das 
mudanças climáticas e do uso da terra sobre na disponibilidade e 
demanda hídrica 

Convivência com a 
seca 

Aproximação genômica integrada no Mercosul para a prospecção de 
genes úteis ao melhoramento de soja frente a estresse biótico e 
abiótico 

Convivência com a 
seca 

Aquaponia: uma alternativa econômica e sustentável para regiões de 
escassez hídrica 

Convivência com a 
seca 

Avaliação agronômica, econômica e estabelecimento de parâmetros 
de manejo de água na irrigação de dendezeiro cultivados em áreas 
sub-ótimas dos Estados do Mato Grosso, Tocantins, Piauí e Distrito 
Federal 

Convivência com a 
seca 

Avaliação do Potencial de Culturas Alternativas para as Áreas Irrigadas 
do Semiárido Brasileiro 

Convivência com a 
seca 

Barragens subterrâneas: alternativas tecnológicas de captação de água 
de chuva para aumentar a produção de alimentos e renda em sistemas 
agroecológicos familiares 

Convivência com a 
seca 

Bioprospecção de compostos secundários de plantas nativas do bioma 
caatinga potencialmente modificadores da fermentação ruminal in 
vitro 

Convivência com a 
seca 

Conservação e manejo do solo na agricultura familiar do Território da 
Cidadania Sertão Ocidental, Sergipe 

Convivência com a 
seca 

Criação e desenvolvimento de cultivares de cevada cervejeira para as 
diferentes regiões produtoras do Brasil 

Convivência com a 
seca 

Criação e seleção de variedades de citros mediante procedimentos 
clássicos e biotecnológicos, com ênfase no controle do huanglongbing 
(HLB) e na tolerância à seca 
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Convivência com a 
seca 

CRÍTiC@ - Compilação e Recuperação de Informações Técnico-
científicas e Indução ao Conhecimento de forma Ágil na Rede 
AgroHidro 

Convivência com a 
seca 

Desenvolvimento, avaliação de impactos e estratégias de promoção da 
inovação com o Serviço de Assessoramento Remoto em Nutrição de 
pequenos ruminantes - AssessoNutri 

Convivência com a 
seca 

Desenvolvimento de cultivares de amendoim forrageiro para 
consorciação em sistemas sustentáveis de produção pecuária - 
Cultivarachis 

Convivência com a 
seca 

Desenvolvimento de cultivares de girassol visando melhoria na 
qualidade de óleo e no manejo da cultura 

Convivência com a 
seca 

Desenvolvimento de cultivares de milho tolerantes a múltiplos 
estresses e adaptados às diferentes regiões do país 

Convivência com a 
seca 

Desenvolvimento de cultivares de sorgo dos tipos granífero, forrageiro 
e para bioenergia tolerantes a múltiplos estresses e adaptados às 
diferentes regiões do país 

Convivência com a 
seca 

Desenvolvimento de estratégias de seleção precoce para a tolerância à 
seca em gramíneas forrageiras apomíticas (ForDrought) 

Convivência com a 
seca 

Desenvolvimento de recursos genéticos de cereais tolerantes à seca 

Convivência com a 
seca 

Desenvolvimento de sistemas de cultivo de cana-de-açúcar no Cerrado 

Convivência com a 
seca 

Desenvolvimento do Sistema Integrado para Tratamento Induzido de 
Seca (SITIS) 

Convivência com a 
seca 

Disponibilização de conhecimentos e tecnologias básicas da Embrapa 
visando à inclusão produtiva dos agricultores familiares dos Territórios 
de Inhamuns-Cratéus e Cariri Cearense inseridos no Programa Brasil 
Sem Miséria (PBSM) 

Convivência com a 
seca 

Embrapa investe na diversificação dos métodos de conservação de 
espécies industriais para garantir a integridade do material genético 
conservado 

Convivência com a 
seca 

e-MIP.Café - Tecnologia da Informação para o manejo integrado de 
pragas e doenças do cafeeiro 

Convivência com a 
seca 

Espécies Aromáticas do Cerrado: investigação para aproveitamento do 
potencial de sua biodiversidade - fase 2 

Convivência com a 
seca 

Estoque e dinâmica do fluxo de carbono no bioma Caatinga 

Convivência com a 
seca 

Estratégias alimentares para superação da estacionalidade de 
produção de forragem do bioma Caatinga na época seca 

Convivência com a 
seca 

Estratégias para a Conservação e o Melhoramento Genético de Ovinos 
da Raça Morada Nova 

Convivência com a 
seca 

Estratégias para o desenvolvimento rural sustentável e solidário 
utilizando a caprinocultura leiteira em comunidades rurais 

Convivência com a 
seca 

Estudo de biodiversidade e de técnicas convencionais e 
biotecnológicas visando à domesticação, melhoramento e valoração de 
fruteiras nativas da Amazônia 
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Convivência com a 
seca 

Estudos para conservação da abelha jandaíra no nordeste do Brasil 

Convivência com a 
seca 

Fortalecimento do conhecimento, organização da informação e 
elaboração de instrumentos de apoio aos Programas de Pagamentos 
por Serviços Ambientais Hídricos no meio rural 

Convivência com a 
seca 

GeoIndica — Geotecnologias para aplicações de indicadores 
agrometeorológicos no Estado de Minas Gerais 

Convivência com a 
seca 

Impacto da pesquisa participativa do melhoramento genético da 
mandioca no bioma caatinga 

Convivência com a 
seca 

Impactos da agricultura e das mudanças climáticas nos recursos 
hídricos: diagnose e propostas de adaptação e mitigação em bacias 
hidrográficas nos diferentes Biomas brasileiros 

Convivência com a 
seca 

Implantação de quintais produtivos, captação e uso racional da água 
como estratégias de desenvolvimento sustentável da propriedade 
familiar, no semiárido do nordeste brasileiro 

Convivência com a 
seca 

Indicadores hídricos em sistema de produção de leite 

Convivência com a 
seca 

Influência do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) para a 
Persistência das Mulheres Extrativistas e do Extrativismo em 
Comunidades do Norte e Nordeste do Brasil. 

Convivência com a 
seca 

Inovações em unidades de produção familiar: alternativas para 
inserção socioeconômica de famílias do território do Alto Oeste 
Potiguar, RN, inseridas no PBSM 

Convivência com a 
seca 

Inteligência Territorial Estratégica para apoio às decisões nas cadeias 
produtivas de Caprinos e Ovinos 

Convivência com a 
seca 

Manejo de gramíneas forrageiras em sistemas de ILP e Plantio Direto 
para as condições do Semiárido 

Convivência com a 
seca 

Manejo e agregação de valor a fruteiras da caatinga como instrumento 
para o desenvolvimento do semiárido 

Convivência com a 
seca 

Manejo sustentável da palhada da cana-de-açúcar para otimização da 
produção de energia 

Convivência com a 
seca 

Melhoramento de abóboras e morangas com ênfase na produtividade 
e na qualidade de frutos para diferentes regiões brasileiras 

Convivência com a 
seca 

Melhoramento genético de cafeeiros conilon e arábica para 
produtividade e qualidade da bebida na Amazônia Ocidental 

Convivência com a 
seca 

Melhoramento genético de eucaliptos para desenvolvimento de 
cultivares destinadas a múltiplos usos da madeira e de populações com 
potencial para superar possíveis adversidades ocasionadas por 
mudanças climáticas 

Convivência com a 
seca 

Melhoramento genético do mamoeiro com vistas à mitigação dos 
efeitos de estresses bióticos e abióticos. 

Convivência com a 
seca 

Melhoria da eficiência da irrigação e da fertirrigação para o cultivo de 
fruteiras no Semiárido brasileiro 

Convivência com a 
seca 

Modelos de Produção Para o Uso Sustentável da Caatinga Visando a 
Segurança Alimentar no Semiárido: Novos Paradigmas para Sistemas 
de Produção Agroflorestal no Nordeste 
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Convivência com a 
seca 

Modelos integrados para simulação de sistemas de produção 
sustentáveis de cana-de-açúcar 

Convivência com a 
seca 

Modelos matemáticos aplicados ao estudo dos impactos dos sistemas 
de produção sobre os recursos 

Convivência com a 
seca 

Monitoramento e caracterização quali-quantitativa dos recursos 
hídricos e sua relação com o uso da terra em bacias experimentais nos 
diferentes biomas brasileiros. 

Convivência com a 
seca 

Novos Materiais e Processos em Nanotecnologia e suas Aplicações no 
Agronegócio 

Convivência com a 
seca 

NutriOvi: Sistema nutricional para maximização da eficiência alimentar, 
em suporte ao desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva da 
ovinocultura de corte no Brasil 

Convivência com a 
seca 

Parcerias para o desenvolvimento sustentável do Território da 
Cidadania Serra Geral no Plano Brasil sem Miséria 

Convivência com a 
seca 

Pegada Hídrica dos Produtos Carne e Leite 

Convivência com a 
seca 

Pesquisa, desenvolvimento e inovação (P,D&I) em palmáceas para a 
produção de óleo e aproveitamento econômico de coprodutos e 
resíduos 

Convivência com a 
seca 

Pesquisa e Inovação para Aprimoramento da Taxonomia de Solos 
Brasileiros 

Convivência com a 
seca 

Pesquisa participativa e transferência de tecnologia para a produção 
sustentável da mamoneira no Semiárido 

Convivência com a 
seca 

Pré-melhoramento de Urochloa mosambicensis visando alternativa 
alimentar para pequenos ruminantes no semiárido 

Convivência com a 
seca 

Prospecção de espécies vegetais da Caatinga de potencial econômico 

Convivência com a 
seca 

Prospecção de genes de tolerância à seca para o desenvolvimento de 
recursos moleculares aplicados ao melhoramento genético de arroz e 
feijão 

Convivência com a 
seca 

Racionalização do uso de N-fertilizante em sistemas de produção de 
feijoeiro-comum pela otimização da fixação biológica de nitrogênio 

Convivência com a 
seca 

Rede de Transferência de Tecnologia e Inovação para a Caprinocultura 
e Ovinocultura Brasileira 

Convivência com a 
seca 

Rede para avaliação de plantas forrageiras tolerante a seca no 
semiárido brasileiro 

Convivência com a 
seca 

Seleção de genótipos de Coffea spp. tolerantes ao calor e ao déficit 
hídrico 

Convivência com a 
seca 

ServiAmbi - Avaliação de indicadores e valoração de serviços 
ambientais em diferentes sistemas de uso da terra 

Convivência com a 
seca 

Silagens de variedades de capim-buffel como volumosos para dietas de 
ovinos no semiárido brasileiro 

Convivência com a 
seca 

Sistema de Produção de Forragens para Épocas Secas 

Convivência com a 
seca 

Sistemas de produção ecologicamente intensivos de coco e de citros 
no Norte e Nordeste do Brasil 
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Convivência com a 
seca 

Sistemas produtivos irrigados para agricultores familiares de 
assentamentos no semiárido brasileiro 

Convivência com a 
seca 

Tecnologias para fortalecimento da agricultura familiar no semiárido 
piauiense 

Convivência com a 
seca 

Tecnologias para produção e uso de biogás e fertilizantes a partir do 
tratamento de dejetos animais no âmbito do plano ABC 

Convivência com a 
seca 

Tecnologias sociais para gestão da água: 2ª edição 

Convivência com a 
seca 

Uso da espectroscopia da reflectância do infravermelho próximo (NIRS) 
para o monitoramento da nutrição de pequenos ruminantes em pasto 
nativo 

Convivência com a 
seca 

Uso de marcadores moleculares para o desenvolvimento de 
germoplasma de batata tolerante a seca 

Convivência com a 
seca 

Uso de milheto e sorgo em sistemas de integração lavoura-pecuária 
como alternativa alimentar no período seco do ano e seu impacto na 
matéria orgânica do solo na região amazônica 

Convivência com a 
seca 

Utilização de sistemas de condução, cultivares copa e porta-enxertos 
de videira para a melhoria da qualidade dos vinhos e sucos tropicais do 
Vale do São Francisco 

Convivência com a 
seca 

Vulnerabilidade de sementes e mudas de espécies florestais nativas da 
Caatinga às mudanças climáticas 

Convivência com a 
seca 

Zoneamento do potencial pedoclimático na área de influência do canal 
das vertentes litorâneas no Estado da Paraíba para culturas agrícolas 
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PORTFÓLIO 4: INOVAÇÃO SOCIAL NA AGROPECUÁRIA 

 

CARACTERÍSTICA 

O objetivo do portfólio é buscar soluções para problemas sociais e ambientais. As 
vertentes são inovação social territorial, desenvolvimento territorial e multifuncionalidade 
territorial. 

FORMA VERBAL MEMBROS DO REFERENTE 

Inovação Social na 
Agropecuária 

Apoio à organização da cadeia produtiva da carne ovina na região Sul 
do Brasil 

Inovação Social na 
Agropecuária 

Arranjo Produtivo Local de Alimentos da Região Sul do RS: 
fortalecimento da governança, transferência de tecnologias e 
valorização da identidade de produtos e produtores tradicionais 

Inovação Social na 
Agropecuária 

A utilização do enfoque de Sistemas agroalimentares localizados 
como uma estratégia de desenvolvimento rural sustentável para o 
Sertão dos Inhamuns 

Inovação Social na 
Agropecuária 

Barragens subterrâneas: alternativas tecnológicas de captação de 
água de chuva para aumentar a produção de alimentos e renda em 
sistemas agroecológicos familiares 

Inovação Social na 
Agropecuária 

Caracterização do queijo artesanal produzido em municípios 
inseridos no Corredor Ecológico da Mantiqueira – geração de renda 
para agricultura familiar e alimento seguro para os consumidores 

Inovação Social na 
Agropecuária 

Caracterização dos sistemas produtivos de leite de cabra em 
comunidades rurais no Submédio do Vale do São Francisco 

Inovação Social na 
Agropecuária 

Conhecimento e adaptação tecnológica para o desenvolvimento 
sustentável da pesca artesanal no rio Araguaia (TO) 

Inovação Social na 
Agropecuária 

Desenvolvimento de fertilizantes alternativos como suporte ao 
manejo agroecológico de sistemas de produção agropecuária familiar 
em Goiás 

Inovação Social na 
Agropecuária 

Desenvolvimento de instrumentos para avaliação da sustentabilidade 
em sistemas de produção de base familiar com pecuária de leite 

Inovação Social na 
Agropecuária 

Disponibilização de cultivares e tecnologias para a produção de 
sementes de hortaliças em sistemas orgânicos 

Inovação Social na 
Agropecuária 

Estratégias de ações participativas para inovação na agricultura de 
base ecológica 

Inovação Social na 
Agropecuária 

Estratégias de transferência de tecnologias para implantação do 
programa rota do cordeiro na região dos Inhamuns – CE 

Inovação Social na 
Agropecuária 

Estratégias para a Conservação e o Melhoramento Genético de 
Ovinos da Raça Morada Nova 

Inovação Social na 
Agropecuária 

Fortalecendo as estratégias de desenvolvimento rural sustentável em 
comunidades rurais a partir de uma transição agroecológica - 
Sustentare: Fase II 

Inovação Social na 
Agropecuária 

Geração de energia elétrica renovável como fonte de renda na 
agricultura familiar 

Inovação Social na 
Agropecuária 

Governança local e sustentabilidade do manejo florestal de base 
comunitária nos Projetos de Desenvolvimento Sustentável em Anapu, 
Transamazônica 
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Inovação Social na 
Agropecuária 

Integração de práticas de manejo e diversificação em unidades de 
produção de hortaliças em transição agroecológica no Distrito 
Federal 

Inovação Social na 
Agropecuária 

NutriOvi: Sistema nutricional para maximização da eficiência 
alimentar, em suporte ao desenvolvimento sustentável da cadeia 
produtiva da ovinocultura de corte no Brasil 

Inovação Social na 
Agropecuária 

Rede de Transferência de Tecnologia e Inovação para a 
Caprinocultura e Ovinocultura Brasileira 

Inovação Social na 
Agropecuária 

Safara - Sistemas agroflorestais biodiversos: produção de alimentos, 
geração de renda e recuperação ambiental - FASE I 
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PORTFÓLIO 5: INTEGRAÇÃO LAVOURA, PECUÁRIA E FLORESTA 

 

CARACTERÍSTICA 

Mapeia e apoia a organização, geração, integração e disseminação de conhecimentos e 
tecnologias sobre sistemas de integração. 

FORMA VERBAL MEMBROS DO REFERENTE 

Integração Lavoura, 
Pecuária e Floresta 

Ambiência e conforto térmico em sistemas de Integração Lavoura-
Pecuária-Floresta 

Integração Lavoura, 
Pecuária e Floresta 

Avaliação econômica de tecnologias para mitigação de emissões de 
GEE em sistemas florestais 

Integração Lavoura, 
Pecuária e Floresta 

Bioprospecção de compostos secundários de plantas nativas do 
bioma caatinga potencialmente modificadores da fermentação 
ruminal in vitro 

Integração Lavoura, 
Pecuária e Floresta 

Componentes bióticos e abióticos e suas interações em Sistemas 
Integrados (iLP e iLPF) na região do Cerrado 

Integração Lavoura, 
Pecuária e Floresta 

Contribuição do manejo do solo e da biomassa em sistemas 
orgânicos de produção para o fortalecimento da economia verde no 
Brasil 

Integração Lavoura, 
Pecuária e Floresta 

Desbaste de eucalipto em sistemas de Integração Lavoura Pecuária 
Floresta: efeito no microclima e produtividade 

Integração Lavoura, 
Pecuária e Floresta 

Dinâmica de gases de efeito estufa em sistemas de produção 
pecuária do Bioma Amazônico 

Integração Lavoura, 
Pecuária e Floresta 

Dinâmica de gases de efeito estufa em sistemas de produção 
pecuária do Bioma Pampa 

Integração Lavoura, 
Pecuária e Floresta 

Efeito do microclima nos componentes de produção animal e Bem 
Estar em sistemas pecuária-floresta. 

Integração Lavoura, 
Pecuária e Floresta 

Estabelecimento e avaliação de sistemas de ILPF no estado do Mato 
Grosso 

Integração Lavoura, 
Pecuária e Floresta 

Estabilidade de agregados e distribuição de C e N em Latossolo sob 
cultivos exclusivos e integração lavoura-pecuária-floresta no estado 
de Mato Grosso 

Integração Lavoura, 
Pecuária e Floresta 

Estoques de Carbono e Nitrogênio do Solo sob Sistemas de 
Integração Lavoura-Pecuária-Floresta na Região Norte de Mato 
Grosso 

Integração Lavoura, 
Pecuária e Floresta 

Estudo e Caracterização dos Serviços Ambientais em Ecossistemas 
de Terras Baixas 

Integração Lavoura, 
Pecuária e Floresta 

Fatores determinantes da adoção de sistemas de integração por 
pecuaristas no estado de São Paulo 

Integração Lavoura, 
Pecuária e Floresta 

Gases de efeito estufa em sistemas de produção da agropecuária do 
Bioma Cerrado 

Integração Lavoura, 
Pecuária e Floresta 

Integração Lavoura-Pecuária: uma proposta de produção 
sustentável para a região do Cerrado 

Integração Lavoura, 
Pecuária e Floresta 

Interações biofísicas em sistemas integrados de produção ILPF e ILP 
em Rondônia 

Integração Lavoura, 
Pecuária e Floresta 

Mandioca cultivada em plantio direto em sucessão a plantas de 
cobertura e seus efeitos na renovação de pastagem 
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Integração Lavoura, 
Pecuária e Floresta 

Metodologia para o monitoramento da atividade agrícola brasileira 

Integração Lavoura, 
Pecuária e Floresta 

Microclima em sistema de integração lavoura-pecuária-floresta e 
sua relação com atributos de solo 

Integração Lavoura, 
Pecuária e Floresta 

Padronização de metodologias para avaliação econômica de 
sistemas Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) 

Integração Lavoura, 
Pecuária e Floresta 

Projeto da Rede Pecus: Mata Atlântica 

Integração Lavoura, 
Pecuária e Floresta 

Projeto ILPS - Integração Lavoura Pecuária Silvicultura: Alternativa 
de Desenvolvimento Sustentável em Áreas Alteradas da Amazônia 
Brasileira 

Integração Lavoura, 
Pecuária e Floresta 

Qualidade do solo e estoques de carbono sob ILP no Tocantins 

Integração Lavoura, 
Pecuária e Floresta 

Sistemas Agroflorestais para Produção e Recuperação Ambiental na 
Amazônia 

Integração Lavoura, 
Pecuária e Floresta 

Sistemas de integração Lavoura-pecuária- floresta como alternativa 
para o desenvolvimento sustentável da bovinocultura leiteira em 
propriedades familiares em áreas montanhosas 

Integração Lavoura, 
Pecuária e Floresta 

Sistemas de produção integrados: intensificação sustentável do uso 
da terra como alternativa para aumento da produção agropecuária 

Integração Lavoura, 
Pecuária e Floresta 

Sustentabilidade de sistemas de produção de leite baseados em 
integração lavoura pecuária floresta em biomas de cerrado e 
transição 

Integração Lavoura, 
Pecuária e Floresta 

Tecnologias silviculturais para produção de florestas energéticas – 
TSPFenergia 

Integração Lavoura, 
Pecuária e Floresta 

Transferência de tecnologias sustentáveis para manejo das terras 
baixas 

Integração Lavoura, 
Pecuária e Floresta 

Uso de milheto e sorgo em sistemas de integração lavoura-pecuária 
como alternativa alimentar no período seco do ano e seu impacto 
na matéria orgânica do solo na região amazônica 
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PORTFÓLIO 6: MANEJO RACIONAL DE AGROTÓXICOS 

 

CARACTERÍSTICA 

O portfólio gera bases técnico-científicas para a racionalização do uso e minimização de 
impactos dos agrotóxicos nos diferentes agroecossistemas brasileiros com ênfase no 
aproveitamento sustentável dos recursos naturais e na segurança zoofitosanitária das 
cadeias produtivas. 

FORMA VERBAL MEMBROS DO REFERENTE 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Adaptação e desenvolvimento de estratégias de manejo dos 
componentes do sistema plantio direto para a Amazônia 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Alterações bioquímicas, hematológicas e acúmulo em tilápia pela 
exposição a misturas de herbicidas da cultura canavieira 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Alternativas de controle da matocompetição em reflorestamentos de 
espécies nativas da Mata Atlântica 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Aquisição de sensores eletromagnéticos de campo minimamente ou 
não invasivos de alta tecnologia e precisão e de programa avançado 
de geoprocessamento para aumentar a eficiência, qualidade e 
precisão na geração de dados e a abrangência das informações sobre 
variáveis de solos e meio-ambiente 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

A utilização de semioquímicos como produtos e processos no 
controle de pragas de cana-de-açúcar 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Avaliação biomatemática e análise quantitativa de riscos sanitários e 
fitossanitários no escopo da Defesa Agropecuária Nacional 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Avaliação de Impactos Ambientais e Sociais das Nanocápsulas e 
Nanopartículas na Agricultura – Uma Proposta Metodológica 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Avaliação de resíduos de pesticidas e protozoários patogênicos em 
água de abastecimento público no Estado de São Paulo 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Avaliação do Ciclo de Vida da cana-de-açúcar e seus derivados 
produzidos no Centro Sul brasileiro, baseada em dados, fatores e 
modelos adaptados às condições nacionais 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Bases tecnológicas para o manejo de doenças foliares do tomateiro 
em sistemas produtivos 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Bioecologia e estratégias de controle da broca-do-cupuaçu 
Conotracheus sp. (Coleoptera: Curculionidae) na Amazônia 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Bioprospecção de agentes de controle biológico e produtos naturais 
para o manejo da brusone do trigo 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Cancro europeu das pomáceas - diagnóstico, epidemiologia e 
controle 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Caracterização da resistência aos pesticidas em populações de 
mosca−dos−chifres como fator de risco para a fixação de alelos da 
resistência em populações de carrapatos dos bovinos 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Controle alternativo ao uso de agrotóxicos das principais doenças, 
insetos pragas e ervas daninhas do arroz, no Brasil 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Controle biológico da mosca-da-carambola por Fopius arisanus 
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Manejo racional de 
agrotóxicos 

Controle biológico da Podridão Basal (Thielaviopsis paradoxa) e 
Indução de Resistência em Palma de Óleo 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Controle biológico de moscas-das-frutas no estado do Amapá 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Controle biológico e manejo integrado de Sclerotium cepivorum em 
cebola e alho no Brasil: abordagem baseada na caracterização de 
populações do patógeno e seus agentes de controle 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Controle biológico e técnicas alternativas para o manejo do psilídeo 
dos citros – HLB Bio Control 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Controle químico de plantas daninhas na implantação e no pós-corte 
do capim-elefante 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Cultivo de soja convencional e transgênica: dinâmica do glifosato e 
do zinco no solo e na planta 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Desenvolvimento da aplicação aérea de agrotóxicos como estratégia 
de controle de pragas agrícolas de interesse nacional 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Desenvolvimento de duas estratégias inovadoras para o controle de 
mosca-branca 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Desenvolvimento de Estratégias para o Aperfeiçoamento do Sistema 
de Manejo Integrado da Lagarta-do-Cartucho 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Desenvolvimento de tecnologias e ferramentas avançadas para o 
aperfeiçoamento de sistemas de produção de milho e sorgo em 
safrinha 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Desenvolvimento de tecnologias para o manejo integrado de pragas 
e doenças da macieira e pereira - Pomipest 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Desenvolvimento de tecnologia sustentável para tratamento pós-
colheita de frutas pela integração de métodos alternativos de 
controle, sem deixar resíduos tóxicos. 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Diagnóstico automático de doenças em plantas usando imagens 
digitais 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Diagnóstico e controle de pragas em sistemas de produção de tomate 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Distribuição espacial, dinâmica populacional e biologia da mosca 
branca - Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) em soja e 
hospedeiros alternativos 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Efeitos do uso da terra sobre aspectos quali-quantitativos dos 
recursos hídricos em áreas de cabeceira das bacias dos rios 
Camanducaia e Jaguari 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Estratégias de controle para o manejo integrado da broca-do-
café, Hypothenemus hampei (Coleoptera: Curculionidae) 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Estratégias de manejo de plantas daninhas em guaranazais 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Estratégias para manejo integrado do nematóide das galhas do 
cafeeiro 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Estudo do Impacto Ambiental da Cebolicultura sob a Influência do 
Uso dos Agrotóxicos nas margens do Lago de Sobradinho 
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Manejo racional de 
agrotóxicos 

Fluxus Geo - Classificação e Espacialização de Sistemas de Produção 
de Grãos no Brasil com o uso de Sensoriamento Remoto 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Identificação e Caracterização de Plantas Daninhas Resistentes ao 
Herbicida Glyphosate no Brasil 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Impacto das mudanças climáticas sobre doenças e pragas em cultivos 
de importância para a agroindústria da Argentina e do Brasil. 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Inovações para o manejo integrado visando a conservação ambiental 
e a lucratividade da produção de feijão, tomate, soja e algodão 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Integração de práticas de manejo e diversificação em unidades de 
produção de hortaliças em transição agroecológica no Distrito 
Federal 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Piper spp. da Amazônia: domesticação e composição química, 
atividade inseticida e derivados dos seus óleos essenciais – Piperam 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Manejo das principais doenças e insetos-praga do cajueiro 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Manejo de pragas na cultura da soja em grandes áreas geográficas 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Manejo integrado de insetos praga na cultura da mandioca no 
Centro-Sul do Brasil. 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Manejo integrado de lepidópteros-pragas com foco em Helicoverpa 
armigera 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Manejo Integrado para controle da mela em feijoeiro comum no 
Estado do Amazonas 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Mapeamento genético de duas populações de soja para resistência 
ao percevejo marrom 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Modelagem da bioconcentração de fungicidas não-iônicos em grãos 
de soja 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Modelos matemáticos aplicados ao estudo dos impactos dos 
sistemas de produção sobre os recursos 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Modernização e otimização da infraestrutura analítica da Embrapa 
Meio Ambiente para o enfrentamento dos novos desafios da 
sustentabilidade na agricultura 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Monitoramento e caracterização quali-quantitativa dos recursos 
hídricos e sua relação com o uso da terra em bacias experimentais 
nos diferentes biomas brasileiros. 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Novas estratégias para manejo da brusone do arroz e do trigo 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Obtenção de compósitos nanoestruturados à base de óxido de cobre 
para aplicações fotocatalíticas e bactericidas 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Obtenção de metabólitos de fungos endofíticos associados a plantas 
da caatinga cearense, com possível aplicação agrícola 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Pegada Hídrica da Cana-de-açúcar, Etanol e Açúcar em Áreas 
Irrigadas do Brasil 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Plataforma de monitoramento de populações de mosca-dos-
estábulos e alertas para surtos 
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Manejo racional de 
agrotóxicos 

Plataforma de Recursos Naturais dos Biomas Brasileiros: integração, 
sistematização e disseminação de dados e informações para 
sustentabilidade e competitividade da agricultura - Natdata 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Práticas conservacionistas no manejo da cana-de-açúcar: 
produtividade e qualidade ambiental 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Práticas intensivas de manejo fitotécnico para sistemas de produção 
de citros em áreas endêmicas de HLB 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Processos quarentenários para introdução, criação e estabelecimento 
de bioagentes exóticos de controle em laboratório e de 
monitoramento em campo no âmbito do Projeto Cooperativo de 
Monitoramento e Manejo de Pragas Exóticas em Florestas de 
Eucalipto do PROTEF/IPEF 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Prospecção de fungos fitopatogênicos para o controle biológico 
de Ipomoea spp. (cordas de viola) 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Prospecção de recursos genéticos, biológicos e bioquímicos com 
potencial para controle de nematoide das galhas da goiabeira 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Prospecção do futuro dos sistemas de produção de suínos: 
competitividade e geração de renda nas granjas suinícolas do Sul e do 
Centro-Oeste do Brasil 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Prospecção do perigo e identificação de fatores de risco para 
ocorrência de resíduos na carne e no leite de bovinos nos campos 
sul-brasileiros 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Racionalização do uso de agrotóxicos em agroecossistemas de terras 
baixas no Brasil 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Seleção de metabólitos secundários de plantas com potencial uso no 
manejo de Helicoverpa armigera 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

SOMABRASIL - Sistema de Observação e Monitoramento da 
Agricultura no Brasil 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Sustentabilidade da Agricultura em solos de textura leve com 
intensificação agricola no bioma Cerrado 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Tecnologia de aplicação de inseticidas para o manejo de 
lepidópteros-praga 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Tecnologias para o sistema de produção de cana-de-açúcar no Rio 
Grande do Sul 

Manejo racional de 
agrotóxicos 

Transferência de alternativas tecnológicas para convivência com a 
Sigatoka-negra em bananeira no Estado do Acre 
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PORTFÓLIO 7: MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

CARACTERÍSTICA 

Investe em soluções para a adaptação dos sistemas produtivos frente aos desafios das 
mudanças climáticas, contribuindo para a segurança alimentar nacional e global e para o 
controle das emissões nacionais de gases de efeito estufa. 

FORMA VERBAL MEMBROS DO REFERENTE 

Mudanças climáticas 
Avaliação e/ou adaptação de tecnologias para o uso sustentável da 
água na agricultura 

Mudanças climáticas 

AgroComputing.net - Infraestrutura digital e novos métodos 
computacionais para análise e mineração de dados climáticos e de 
sensoriamento remoto para aperfeiçoar o monitoramento e 
previsão em agricultura 

Mudanças climáticas Análise das Tendências Climáticas Futuras no Brasil 

Mudanças climáticas 

Análise, desenvolvimento e operacionalização de uma plataforma 
computacional que integre bases de dados dos cenários climáticos e 
modelos de simulação para avaliação dos impactos causados pelas 
mudanças climáticas na agricultura brasileira 

Mudanças climáticas 
Análise de tendências dos principais fatores determinantes dos 
processos hidrológicos 

Mudanças climáticas Análise econômica dos cenários agrícolas futuros 

Mudanças climáticas 
Análise integrada e estudo de cenários futuros dos impactos das 
mudanças climáticas e do uso da terra sobre na disponibilidade e 
demanda hídrica 

Mudanças climáticas 
Aplicação de métodos de controle de qualidade, imputação e 
espacialização de dados meteorológicos para geração de uma base 
de dados consistente e completa - Conpress 

Mudanças climáticas 
Aprimoramento de Processos para a Qualificação do Manejo de 
Terras no Centro-Sul do Brasil 

Mudanças climáticas 
Aproveitamento da biomassa pirolisada na melhoria da qualidade 
do solo e da produtividade agrícola e na redução da emissão de 
gases de efeito estufa 

Mudanças climáticas 
Avaliação de variedades crioulas de trigo na Etiópia: seleção 
participativa para tolerância à seca e alto rendimento dos grãos em 
condições de campo 

Mudanças climáticas 
Avaliação do método da câmara estática manual na medição de 
emissões superficiais de gases de efeito estufa 

Mudanças climáticas 
Avaliação econômica de alternativas tecnológicas para mitigação de 
gases de efeito estufa em sistemas de produção da pecuária 
brasileira 

Mudanças climáticas 
Avaliação econômica de tecnologias para mitigação de emissões de 
GEE em sistemas florestais 

Mudanças climáticas 
Avaliação silvicultural e nutricional de povoamentos da espécie 
florestal pau-de-balsa em Guarantã do Norte-MT 
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FORMA VERBAL MEMBROS DO REFERENTE 

Mudanças climáticas 
Avanços tecnológicos na produção de bio-óleo, gás de síntese, 
hidrogênio e etanol a partir de biomassa florestal 

Mudanças climáticas 

Caracterização e avaliação de indicadores de sustentabilidade de 
sistemas agropecuários baseados no portfólio de tecnologias do 
Plano da Agricultura de Baixa Emissão de Carbono no Estado do 
Maranhão 

Mudanças climáticas Cenários agrícolas futuros para culturas industriais 

Mudanças climáticas Cenários Agrícolas Futuros para Fruteiras Temperadas e Tropicais 

Mudanças climáticas 
Conservação de recursos naturais em mesobacias hidrográficas na 
Amazônia Oriental: iniciativas integradoras para promover o 
planejamento participativo da gestão ambiental no meio rural 

Mudanças climáticas 
CRÍTiC@ - Compilação e Recuperação de Informações Técnico-
científicas e Indução ao Conhecimento de forma Ágil na Rede 
AgroHidro 

Mudanças climáticas 
Da descoberta de genes à prova de conceito: desenvolvimento de 
tecnologias genéticas para enfrentar os desafios das mudanças 
climáticas 

Mudanças climáticas 
Desbaste de eucalipto em sistemas de Integração Lavoura Pecuária 
Floresta: efeito no microclima e produtividade 

Mudanças climáticas 
Desenvolvimento de procedimentos para a fenotipagem de 
genótipos de milho quanto à tolerância ao déficit hídrico usando 
imagens espectroscópicas da parte aérea 

Mudanças climáticas Desenvolvimento de recursos genéticos de cereais tolerantes à seca 

Mudanças climáticas 
Detecção de anomalias e eventos extremos em séries climáticas e 
classificação de imagens de satélite multitemporais 

Mudanças climáticas 
Determinação do consumo de água, da geração de dejetos e da 
emissão de gases, em Unidades Produtoras de Leitões (UPL) 

Mudanças climáticas 
Dinâmica de emissão de Gases de Efeito Estufa (GEEs) e balanço de 
Carbono em sistemas de produção de grãos no bioma Mata 
Atlântica 

Mudanças climáticas 
Dinâmica de emissão de GEE e balanço de C em sistemas de 
produção de grãos no bioma Amazônia 

Mudanças climáticas 
Dinâmica de gases de efeito estufa e balanço de carbono em 
sistemas de produção de grãos no bioma Pampa 

Mudanças climáticas 
Dinâmica de gases de efeito estufa e balanço de carbono em 
sistemas de produção de grãos no Brasil 

Mudanças climáticas 
Dinâmica de gases de efeito estufa em sistemas de produção 
pecuária do Bioma Amazônico 

Mudanças climáticas 
Dinâmica de gases de efeito estufa em sistemas de produção 
pecuária do Bioma Pampa 

Mudanças climáticas 
Dinâmica de gases de efeito estufa (GEE) e balanço de C em 
sistemas de produção de bovinos mantidos a pasto 
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FORMA VERBAL MEMBROS DO REFERENTE 

Mudanças climáticas 

Dinâmica do nitrogênio e carbono - uma visão integrada e 
multidisciplinar - em quatro sistemas de pastagens para pecuária 
bovina com ênfase nas perdas gasosas, na maximização da 
eficiência de uso dos fertilizantes nitrogenados e no potencial de 
mitigação 

Mudanças climáticas 
Emissão de gases de efeito estufa e dinâmica de carbono na região 
de transição Cerrado/Amazônia e nos biomas Pantanal e Amazônia 

Mudanças climáticas 
Emissão de gases e sequestro de carbono no solo em produção de 
arroz irrigado por inundação em várzeas tropicais 

Mudanças climáticas 
Estabelecimento e avaliação de sistemas de ILPF no estado do Mato 
Grosso 

Mudanças climáticas 
Estabilidade de agregados e distribuição de C e N em Latossolo sob 
cultivos exclusivos e integração lavoura-pecuária-floresta no estado 
de Mato Grosso 

Mudanças climáticas Estoque e dinâmica do fluxo de carbono no bioma Caatinga 

Mudanças climáticas 
Estratégias de mitigação de emissões de gases de efeito estufa na 
Agricultura 

Mudanças climáticas 
Estratégias para redução das emissões de carbono e uso eficiente 
da água em sistemas de produção irrigado e de sequeiro no 
Semiárido Brasileiro 

Mudanças climáticas 
Estruturação da Rede de Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) na 
Embrapa – Fase I 

Mudanças climáticas 
Estudo e Caracterização dos Serviços Ambientais em Ecossistemas 
de Terras Baixas 

Mudanças climáticas 
Evolução da qualidade física do solo sob diferentes sistemas de 
manejo ao longo de duas décadas e sua relação com a 
sustentabilidade da produção de soja 

Mudanças climáticas 
Florestas Energéticas – Produção e conversão sustentável de 
biomassa em energia 

Mudanças climáticas 
Fluxus Geo - Classificação e Espacialização de Sistemas de Produção 
de Grãos no Brasil com o uso de Sensoriamento Remoto 

Mudanças climáticas 

Fluxus Socioeconomia (GEE's Grãos) - Avaliação Econômica de 
Tecnologias e Políticas para Mitigação das Emissões de Gases de 
Efeito Estufa em Sistemas de Produção de Grãos em Biomas 
Brasileiros 

Mudanças climáticas 
Gases de efeito estufa em sistemas de produção da agropecuária do 
Bioma Cerrado 

Mudanças climáticas 
GeoPecus - Geotecnologias aplicadas à dinâmica de gases de efeito 
estufa na agropecuária brasileira 

Mudanças climáticas 
GeoSaltus - Classificação e Espacialização do Estoque de Carbono de 
Florestas Naturais e Plantadas por meio de Sensoriamento Remoto 

Mudanças climáticas Germoplasmas para Expansão da Base Florestal Energética 

Mudanças climáticas 
Gestão do projeto sobre Simulação de Cenários Agrícolas Futuros a 
Partir de Projeções de Mudanças Climáticas Regionalizadas 
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FORMA VERBAL MEMBROS DO REFERENTE 

Mudanças climáticas 
Identificação de marcadores moleculares de conforto térmico e 
estudo de estratégias para aumento do desempenho reprodutivo 
em gado de leite Girolando 

Mudanças climáticas 
Identificação e Análise Funcional de Determinantes Genéticos da 
Adaptação Climática em Videira 

Mudanças climáticas 
Impacto das mudanças climáticas sobre doenças e pragas em 
cultivos de importância para a agroindústria da Argentina e do 
Brasil 

Mudanças climáticas 
Impacto do aumento da concentração de dióxido de carbono 
atmosférico e disponibilidade de água sobre a cultura do café em 
experimento FACE (Free Air CO2 Enrichment) 

Mudanças climáticas 
Impactos da agricultura e das mudanças climáticas nos recursos 
hídricos: diagnose e propostas de adaptação e mitigação em bacias 
hidrográficas nos diferentes Biomas brasileiros 

Mudanças climáticas 
Impactos das mudanças climáticas sobre a distribuição geográfica e 
temporal de problemas fitossanitários 

Mudanças climáticas 
Intensificação agropecuária em polos de produção de soja e cana-
de-açúcar: territorialidade, sustentabilidade e competitividade 

Mudanças climáticas 
Intercomparação, aprimoramento e adaptação de modelos de 
simulação de culturas agrícolas para aplicação em mudanças 
climáticas 

Mudanças climáticas 
Inventários de Ciclo de Vida de Produtos Agrícolas Brasileiros: uma 
contribuição ao banco de dados Ecoinvent 

Mudanças climáticas 
Manejo de gramíneas forrageiras em sistemas de ILP e Plantio 
Direto para as condições do Semiárido 

Mudanças climáticas 
Melhoramento genético de cafeeiros voltado para a mitigação dos 
impactos causados pelas mudanças climáticas 

Mudanças climáticas 

Melhoramento genético de eucaliptos para desenvolvimento de 
cultivares destinadas a múltiplos usos da madeira e de populações 
com potencial para superar possíveis adversidades ocasionadas por 
mudanças climáticas 

Mudanças climáticas 
Modelagem biofísica e simulação da dinâmica de gases de efeito 
estufa em sistemas florestais 

Mudanças climáticas 
Modelagem biofísica e simulação da dinâmica de gases de efeito 
estufa na produção pecuária 

Mudanças climáticas 
Modelos integrados para simulação de sistemas de produção 
sustentáveis de cana-de-açúcar 

Mudanças climáticas 
Modelos matemáticos aplicados ao estudo dos impactos dos 
sistemas de produção sobre os recursos 

Mudanças climáticas 
Monitoramento e avaliação da qualidade da água, clima, solo e do 
estoque de carbono em microbacias fluminenses- (Rio-Rural, fase II) 

Mudanças climáticas 
Monitoramento e caracterização quali-quantitativa dos recursos 
hídricos e sua relação com o uso da terra em bacias experimentais 
nos diferentes biomas brasileiros. 

Mudanças climáticas 
Observação e modelagem das emissões dos gases de efeito estufa 
(CO2, CH4 e N2O) em plantação de cana-de-açúcar 
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FORMA VERBAL MEMBROS DO REFERENTE 

Mudanças climáticas 

Plataforma de tecnologia da informação para a organização, 
integração, sistematização e extração de dados relacionados à 
quantificação da emissão de gases de efeito estufa nos sistemas de 
produção agropecuários - BD-Pecus 

Mudanças climáticas 
Potencial de mitigação da emissão de gases de efeito estufa por 
áreas recuperadas com plantio de leguminosas arbóreas: 
quantificação das emissões de óxido nitroso 

Mudanças climáticas 
Potencial de sequestro de carbono em sistemas silvipastoris e áreas 
recuperadas com plantios de leguminosas arbóreas 

Mudanças climáticas Projeto da Rede Pecus  

Mudanças climáticas Projeto da Rede Pecus: Mata Atlântica 

Mudanças climáticas 
Prospecção de compostos bioativos do bioma Pampa: efeito 
antiparasitário e mitigação de metano 

Mudanças climáticas 
Prospecção de genes de tolerância à seca para o desenvolvimento 
de recursos moleculares aplicados ao melhoramento genético de 
arroz e feijão 

Mudanças climáticas 
Quantificação de Fluxos de Gases de Efeito Estufa e Estimativas de 
Carbono de Solo e de Biomassa Aérea em Áreas Agrícolas e 
Florestas Plantadas 

Mudanças climáticas 
Relação entre mudanças climáticas globais e funcionalidade da 
biota do solo em função do uso da terra:Ecologia em múltiplas 
escalas 

Mudanças climáticas 
Respiração do solo em ecossistema de florestas e pós-florestas - 
avaliação do uso e manejo dos sistemas de uso da terra no estado 
do Amazonas 

Mudanças climáticas 
RumenGases - Avanço conceitual em diagnóstico e estratégias de 
mitigação de metano entérico em ruminantes no Brasil 

Mudanças climáticas 
RumenGases Brasil - Avanço conceitual em diagnóstico e estratégias 
de mitigação de metano entérico em ruminantes no Brasil 

Mudanças climáticas 
Saltus - Dinâmica da emissão de gases de efeito estufa e dos 
estoques de carbono em florestas brasileiras naturais e plantadas 

Mudanças climáticas 
Simulação de Cenários Agrícolas Futuros a Partir de Projeções de 
Mudanças Climáticas Regionalizadas 

Mudanças climáticas 
Sistemas de gerenciamento da informação e integração de bases de 
dados da dinâmica de gases de efeito estufa em sistemas de 
produção de grãos no Brasil 

Mudanças climáticas 

Sistemas de informação e integração de bases de dados para o 
monitoramento da dinâmica da emissão de gases de efeito estufa e 
dos estoques de carbono em florestas brasileiras naturais e 
plantadas 

Mudanças climáticas 
Tecnologias silviculturais para produção de florestas energéticas – 
TSPFenergia 

Mudanças climáticas 
Transferência de tecnologia para consolidação de uma agricultura 
com baixa emissão de carbono no Tocantins. 

Mudanças climáticas 
Validação e Transferência de Tecnologia de Técnicas Fotônicas para 
Análise do Teor e da Estabilidade de Carbono do Solo como 
Ferramentas de Suporte à Agricultura de Baixa Emissão de Carbono 
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FORMA VERBAL MEMBROS DO REFERENTE 

Mudanças climáticas 

Variabilidade espacial de atributos físicos e químicos do solo com 
vista a implantação de plantios mistos de eucalipto e leguminosas 
arbóreas para estudos da dinâmica de sequestro de carbono e 
valoração ambiental 

Mudanças climáticas 
Verificação do efeito mitigador de gases de efeito estufa pelo 
manejo de pastagens com fertilizante nitrogenado ou em consórcio 
com leguminosas forrageiras 

Mudanças climáticas 
Vulnerabilidade de sementes e mudas de espécies florestais nativas 
da Caatinga às mudanças climáticas 
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PORTFÓLIO 8: PASTAGENS 

 

CARACTERÍSTICA 

O portfólio contribui para a produção animal sustentável em pastagens, em atendimento 
às políticas públicas e demandas do setor produtivo brasileiro. 

FORMA VERBAL MEMBROS DO REFERENTE 

Pastagens 
Aduba Brasil - Apoio ao Uso Balanceado de Potássio e Outros 
Nutrientes na Agricultura Brasileira 

Pastagens 
Avaliação da citologia, genética e biologia reprodutiva de espécies de 
Paspalum do grupo Plicatula para o estabelecimento de um programa 
amplo de hibridações (Cientista visitante) 

Pastagens 
Avaliação da dinâmica de decomposição da palha e da redução da 
cobertura vegetal em diferentes sistemas de produção no Mato 
Grosso 

Pastagens 
Avaliação de cultivares e manejo da adubação de capim elefante para 
produção de biomassa 

Pastagens 
Avaliação de indicadores e estratégias para valoração de serviços 
ambientais em bacias hidrográficas com produção intensiva de 
animais 

Pastagens 
Avaliação econômica de alternativas tecnológicas para mitigação de 
gases de efeito estufa em sistemas de produção da pecuária 
brasileira 

Pastagens 
Bioecologia do percevejo castanho (Hemiptera: Cydnidae: 
Scaptocorinae) em pastagens 

Pastagens 
Bioecologia, manejo e metodologia de monitoramento do percevejo 
das gramíneas, uma nova praga de pastagens no Brasil 

Pastagens 
Boas Práticas Agropecuárias Aplicadas em Campo Nativo com 
Pecuária 

Pastagens 
Características agronômicas, bromatológicas e fisiológicas de 
pastagens de capim-massai irrigadas na região de Palmas, Tocantins  

Pastagens 
Caracterização do ambiente e da carne produzida nos Campos 
Sulinos: utilização sustentável da pastagem natural 

Pastagens 

Caracterização e avaliação de indicadores de sustentabilidade de 
sistemas agropecuários baseados no portfólio de tecnologias do 
Plano da Agricultura de Baixa Emissão de Carbono no Estado do 
Maranhão 

Pastagens 
Componentes bióticos e abióticos e suas interações em Sistemas 
Integrados (iLP e iLPF) na região do Cerrado 

Pastagens 
Conhecimentos e tecnologias para incrementar a produção e o 
mercado de sementes forrageiras no Sul do Brasil 

Pastagens 
Consolidação e ampliação do Programa de Desenvolvimento de 
Cultivares Forrageiras para o Brasil Meridional 

Pastagens 
Consorciação de pastagens como ferramenta para aumento de 
produtividade animal e mitigação das emissões de gases de efeito 
estufa na pecuária 
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FORMA VERBAL MEMBROS DO REFERENTE 

Pastagens 
Controle químico de plantas daninhas na implantação e no pós-corte 
do capim-elefante 

Pastagens 
Desenvolvimento, avaliação de impactos e estratégias de promoção 
da inovação com o Serviço de Assessoramento Remoto em Nutrição 
de pequenos ruminantes - AssessoNutri 

Pastagens 
Desenvolvimento de cultivares de amendoim forrageiro para 
consorciação em sistemas sustentáveis de produção pecuária - 
Cultivarachis 

Pastagens 
Desenvolvimento de cultivares de Panicum maximum para a 
diversificação, sustentabilidade e intensificação das pastagens 

Pastagens 
Desenvolvimento de cultivares de sorgo dos tipos granífero, 
forrageiro e para bioenergia tolerantes a múltiplos estresses e 
adaptados às diferentes regiões do país 

Pastagens 
Desenvolvimento de estratégias de seleção precoce para a tolerância 
à seca em gramíneas forrageiras apomíticas (ForDrought) 

Pastagens 
Desenvolvimento de instrumentos para avaliação da sustentabilidade 
em sistemas de produção de base familiar com pecuária de leite 

Pastagens 
Dinâmica de gases de efeito estufa em sistemas de produção 
pecuária do Bioma Amazônico 

Pastagens 
Dinâmica de gases de efeito estufa em sistemas de produção 
pecuária do Bioma Pampa 

Pastagens 
Dinâmica de gases de efeito estufa (GEE) e balanço de C em sistemas 
de produção de bovinos mantidos a pasto 

Pastagens 
Efeito do microclima nos componentes de produção animal e Bem 
Estar em sistemas pecuária-floresta 

Pastagens 
Eficiência bioeconômica da suplementação energética para vacas em 
lactação manejadas em pastagem de capim-elefante BRS Kurumi 

Pastagens 
Embrapa + Amazônia: comunicação em rede para a pesquisa 
agropecuária e florestal no Brasil Amazônico 

Pastagens 
Emissão de gases de efeito estufa e dinâmica de carbono na região 
de transição Cerrado/Amazônia e nos biomas Pantanal e Amazônia 

Pastagens 
Estabelecimento e avaliação de sistemas de ILPF no estado do Mato 
Grosso 

Pastagens 
Estratégias alimentares para superação da estacionalidade de 
produção de forragem do bioma Caatinga na época seca 

Pastagens 
Estratégias de aplicação da adubação nitrogenada em gramíneas 
forrageiras tropicais 

Pastagens 
Estratégias de manejo da pastagem natural do tipo fisionômico palha 
grossa na região dos Campos de Altitude 

Pastagens 
Estratégias de manejo de gramíneas tropicais sobre a produção e 
qualidade da forragem e desempenho animal 

Pastagens 
Estratégias de mitigação de emissões de gases de efeito estufa na 
Agricultura 

Pastagens 
Estratégias de transferência de tecnologias para implantação do 
programa rota do cordeiro na região dos Inhamuns – CE 
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FORMA VERBAL MEMBROS DO REFERENTE 

Pastagens 
Estratégias para o controle das cigarrinhas das pastagens: resistência 
de plantas e evidência de feromônio 

Pastagens 
Estratégias para redução das emissões de carbono e uso eficiente da 
água em sistemas de produção irrigado e de sequeiro no Semiárido 
Brasileiro 

Pastagens 
Estruturação de um modelo de transferência de tecnologia para 
fortalecimento da produção de leite no Acre 

Pastagens 
Estudo e Caracterização dos Serviços Ambientais em Ecossistemas de 
Terras Baixas 

Pastagens 
Gases de efeito estufa em sistemas de produção da agropecuária do 
Bioma Cerrado 

Pastagens 
GeoDegrade - Desenvolvimento de geotecnologias para identificação 
e monitoramento de níveis de degradação em pastagens 

Pastagens 
GeoPecus - Geotecnologias aplicadas à dinâmica de gases de efeito 
estufa na agropecuária brasileira 

Pastagens 
GeoRastro - Sistema de geodecisão para rastreabilidade e produção 
sustentável da bovinocultura de corte 

Pastagens 
Gestão da informação e conhecimento referente as tecnologias, 
produtos e serviços gerados pela Embrapa e Instituições nacionais e 
internacionais para atender demandas da bovinocultura de corte 

Pastagens 
Gestão de atividades e produtos do arranjo Melhoramento genético 
e Produção de Sementes de Forrageiras para a Região Sul do Brasil - 
FORSUL 

Pastagens Indicadores hídricos em sistema de produção de leite 

Pastagens 
Inovações tecnológicas para produção de sementes de forrageiras 
tropicais nativas e exóticas 

Pastagens 
Interações biofísicas em sistemas integrados de produção ILPF e ILP 
em Rondônia 

Pastagens 
Intercomparação, aprimoramento e adaptação de modelos de 
simulação de culturas agrícolas para aplicação em mudanças 
climáticas 

Pastagens 
Manejo de gramíneas forrageiras em sistemas de ILP e Plantio Direto 
para as condições do Semiárido 

Pastagens 
Melhoramento de gramíneas forrageiras de clima temperado: 
azevém e capim-lanudo 

Pastagens Melhoramento genético de capim-elefante para uso forrageiro 

Pastagens 
Melhoramento genético de Cynodon sp para as diferentes condições 
edafoclimáticas brasileiras 

Pastagens 
Melhoramento genético de Paspalum: o uso da estratégia de 
cruzamentos para liberação da variabilidade genética contida em 
acessos apomíticos 

Pastagens 
Melhoramento genético e desenvolvimento de cultivares de 
Brachiaria spp. visando à sustentabilidade da produção pecuária 

Pastagens 
Melhoramento genéticoe desenvolvimento de triticale e de centeio 
para o sul do Brasil 
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FORMA VERBAL MEMBROS DO REFERENTE 

Pastagens Microrganismos de Interesse para a agroindústria e produção Animal 

Pastagens 
Modelagem biofísica e simulação da dinâmica de gases de efeito 
estufa na produção pecuária 

Pastagens 
Modelos de Produção Para o Uso Sustentável da Caatinga Visando a 
Segurança Alimentar no Semiárido: Novos Paradigmas para Sistemas 
de Produção Agroflorestal no Nordeste 

Pastagens 
Modelos matemáticos aplicados ao estudo dos impactos dos 
sistemas de produção sobre os recursos 

Pastagens 

Monitoramento de pequenas e médias propriedades na área de 
proteção ambiental do córrego Ceroula, Campo Grande/MS: um 
estudo de caso para análise e validação de índices de 
sustentabilidade para a pecuária de corte 

Pastagens 
Monitoramento e caracterização quali-quantitativa dos recursos 
hídricos e sua relação com o uso da terra em bacias experimentais 
nos diferentes biomas brasileiros 

Pastagens 
Multiplicação, avaliação agronômica e seleção de linhagens puras de 
guandu (Cajanus cajan (L.) Millsp.) 

Pastagens 
NutriOvi: Sistema nutricional para maximização da eficiência 
alimentar, em suporte ao desenvolvimento sustentável da cadeia 
produtiva da ovinocultura de corte no Brasil 

Pastagens Obtenção de cultivares de capim-elefante propagadas por semente 

Pastagens 
Parcerias para o desenvolvimento sustentável do Território da 
Cidadania Serra Geral no Plano Brasil sem Miséria 

Pastagens 
Pesquisa e desenvolvimento de novas cultivares de forrageiras 
tropicais – PASPALUM 

Pastagens 
Plataforma +Precoce: sistemas melhorados para a produção do 
novilho precoce 

Pastagens 
Potencial de sistemas silvipastoris para recria de novilhas leiteiras: 
características do pasto, consumo de forragem, produção de metano 
entérico e desempenho animal 

Pastagens Projeto Balde Cheio 

Pastagens Projeto da Rede Pecus 

Pastagens Projeto da Rede Pecus: Mata Atlântica 

Pastagens 
Projeto de Desenvolvimento da Pecuária de Corte da Serra 
Catarinense 

Pastagens Prospecção de espécies vegetais da Caatinga de potencial econômico 

Pastagens Qualidade do solo e estoques de carbono sob ILP no Tocantins 

Pastagens 
Recuperação de pastagens degradadas: validação e transferência de 
tecnologia sobre a síndrome da morte do braquiarão no Mato Grosso 

Pastagens 
Rede de pesquisa em Capim-Annoni ( Eragrostis plana Nees): 
ampliação do conhecimento e controle 
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FORMA VERBAL MEMBROS DO REFERENTE 

Pastagens 
Rede de Transferência de Tecnologia e Inovação para a 
Caprinocultura e Ovinocultura Brasileira 

Pastagens 
Rede de Transferência de Tecnologias de sistemas produtivos 
sustentáveis para os Municípios da Operação Arco Verde na 
Amazônia Legal 

Pastagens 
Rede para avaliação de plantas forrageiras tolerante a seca no 
semiárido brasileiro 

Pastagens 
Redes para transferência de tecnologias e desenvolvimento do 
semiárido mineiro 

Pastagens 
RumenGases - Avanço conceitual em diagnóstico e estratégias de 
mitigação de metano entérico em ruminantes no Brasil 

Pastagens 
Silagem de capim-elefante BRS Capiaçu na alimentação de vacas em 
lactação 

Pastagens 
Silagens de variedades de capim-buffel como volumosos para dietas 
de ovinos no semiárido brasileiro 

Pastagens 
Sistemas de integração Lavoura-pecuária- floresta como alternativa 
para o desenvolvimento sustentável da bovinocultura leiteira em 
propriedades familiares em áreas montanhosas 

Pastagens 
Sistemas integrados de produção pecuária: influência no microclima, 
dinâmica de água no solo e resposta produtiva da pastagem 

Pastagens "Sistemas silvipastoris para recria de bezerras leiteiras " 

Pastagens 
Tecleite - Disponibilização e transferência de tecnologias para o 
manejo de rebanhos leiteiros e para produção de leite com qualidade 
nas bacias leiteiras de Ji-Paraná e Nova Mamoré, RO 

Pastagens Técnicas de Recuperação de Pastagens Degradadas na Amazônia 

Pastagens 
Tecnologias para fortalecimento da agricultura familiar no semiárido 
piauiense 

Pastagens 
Transferência de tecnologia para a bovinocultura leiteira do estado 
do Tocantins 

Pastagens 
Transferência de tecnologia para consolidação de uma agricultura 
com baixa emissão de carbono no Tocantins. 

Pastagens 
Transferência de tecnologias apropriadas para a promoção de 
sistemas sustentáveis de produção de leite nas propriedades 
familiares do sudeste paraense 

Pastagens 
Transferência de tecnologias para apoiar as redes de ATER que atuam 
na produção, processamento e comercialização de carne, leite e ovos 
na agricultura familiar de base ecológica 

Pastagens 
Transferência de tecnologias para sistemas de produção 
agropecuários sustentáveis no Estado de Rondônia 

Pastagens 
Transferência de tecnologias sustentáveis de cadeias produtivas 
prioritárias no Território Transamazônica 

Pastagens 
Transferência de tecnologias sustentáveis para manejo das terras 
baixas 

Pastagens 
Uso da espectroscopia da reflectância do infravermelho próximo 
(NIRS) para o monitoramento da nutrição de pequenos ruminantes 
em pasto nativo 
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FORMA VERBAL MEMBROS DO REFERENTE 

Pastagens 
Uso da irrigação para produção de leite em pastagens cultivadas no 
Rio Grande do Sul 

Pastagens 
Validação da eficiência agronômica de rizóbios para a produção de 
inoculantes, visando a atender ao Plano ABC e a plantios de 
restauração florestal decorrentes do novo Código Florestal 

Pastagens 
Validação e Transferência de Tecnologia de Técnicas Fotônicas para 
Análise do Teor e da Estabilidade de Carbono do Solo como 
Ferramentas de Suporte à Agricultura de Baixa Emissão de Carbono 

Pastagens 
Valoração e uso de recursos naturais dos Campos Sul-brasileiros para 
produção pecuária sustentável e recuperação de pastagens nativas 
degradadas no Bioma Pampa 

Pastagens 
Valorização e uso de recursos naturais dos campos sul-brasileiros 
para produção pecuária sustentável e recuperação de pastagens 
nativas degradadas no Bioma Pampa 

Pastagens 
Verificação do efeito mitigador de gases de efeito estufa pelo manejo 
de pastagens com fertilizante nitrogenado ou em consórcio com 
leguminosas forrageiras 

Pastagens Vitrines permanentes de tecnologias para a transição agroecológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



219 

 

PORTFÓLIO 9: SANIDADE ANIMAL 

 

CARACTERÍSTICA 

Atua com o diagnóstico, prevenção, controle e erradicação de doenças de notificação 
obrigatória previstas nos programas nacionais e sistemas de vigilância epidemiológicas e 
doenças de grande impacto para a produção animal. 

FORMA VERBAL MEMBROS DO REFERENTE 

Sanidade Animal 
Adaptação da cloxacilina nanoestruturada para uso oftálmico no 
tratamento da ceratoconjuntivite infecciosa bovina 

Sanidade Animal 
Alianças estratégicas globais para coordenação de pesquisa sobre as 
principais doenças infecciosas de animais e zoonoses 

Sanidade Animal Alternativas à redução de vermífugo em ovinos 

Sanidade Animal 
Avaliação de fatores de risco para patógenos específicos em queijos 
artesanais e do tempo de maturação adequado para assegurar a 
inocuidade deste alimento 

Sanidade Animal 
Avaliação dos componentes imunológicos do colostro fresco e 
congelado suíno - Colostrum 

Sanidade Animal 
Avaliação in vitro de cloxacilina encapsulada em nanopartícula no 
tratamento de abscessos causados por Corynebacterium 
pseudotuberculosis em caprinos e ovinos 

Sanidade Animal 
Avanços na detecção de Salmonella spp. e Escherichia coli 
enterohemorrágica (EHEC) O157:H7 em carcaças de bovinos durante 
o processamento em abatedouros-frigoríficos 

Sanidade Animal 
Boas práticas para migração dos sistemas de alojamento de matrizes 
suínas em celas de gestação para baias coletivas – TED-MAPA 

Sanidade Animal 
Caracterização biológica de um novo membro da família Circoviridae 
(AGV2) detectado em galinhas 

Sanidade Animal 
Caracterização da resistência a inseticidas em populações de mosca-
dos-chifres em Rondônia 

Sanidade Animal 
Caracterização da resistência aos pesticidas em populações de 
mosca−dos−chifres como fator de risco para a fixação de alelos da 
resistência em populações de carrapatos dos bovinos 

Sanidade Animal 
Caracterização do perfil fenotípico e genotípico de resistência da 
microbiota de suínos criados com e sem administração de 
antimicrobianos via ração 

Sanidade Animal 
Caracterização dos senecavírus circulantes nos Estados Unidos e no 
Brasil 

Sanidade Animal 
Caracterização epidemiológica e estratégias de controle da mastite 
contagiosa em rebanhos bovinos leiteiros do estado de Rondônia 

Sanidade Animal 
Caracterização Zoosanitária da Caprinocultura e da Ovinocultura no 
Brasil: epidemiologia, fatores de risco e impacto econômico das 
enfermidades 

Sanidade Animal 
Coleções de microrganismos de interesse para a produção animal e o 
agronegócio do leite 
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FORMA VERBAL MEMBROS DO REFERENTE 

Sanidade Animal 
Controle biológico do carrapato dos bovinos por meio de nematoides 
entomopatogênicos através da técnica do inseto cadáver 

Sanidade Animal 
Desenvolvimento de métodos para detecção e classificação de 
Brucella spp., Mycobacterium spp., Salmonella e Escherichia coli em 
bovinos por espectrometria de massas MALDI-TOF 

Sanidade Animal 
Desenvolvimento de uma técnica de PCR em tempo real para rápida 
multidetecção de Salmonella e avaliação da dinâmica da infecção em 
condições controladas 

Sanidade Animal 
Desenvolvimento de um novo sistema de entrega virossomal de 
antígenos e sua eficácia na resposta imune local e sistêmica 

Sanidade Animal 
Desenvolvimento e aplicação de ferramentas de bioinformática em 
suporte a projetos de melhoramento e sistemas de produção animal 

Sanidade Animal 
Desenvolvimento e aprimoramento de métodos e insumos para o 
diagnóstico, prevenção e controle de doenças virais de suínos 

Sanidade Animal 
Desenvolvimento e avaliação clínica de antibiótico nanoencapsulado 
para o controle da mastite 

Sanidade Animal 
Diversidade genética e antigênica dos vírus influenza A e eficácia de 
métodos de diagnóstico e vacina nanotecnológica para o controle da 
influenza em suínos 

Sanidade Animal 

Ecologia Química como ferramenta para prospecção de moléculas 
bioativas para o controle do carrapato bovino, Rhipicephalus 
(Boophilus) microplus, e de indicadores biológicos para seleção 
genética de animais resistentes 

Sanidade Animal 
Efeito do sistema silvipastoril na dinâmica parasitária de helmintos 
em bovinos de corte 

Sanidade Animal 
Eficiência de medicamentos homeopáticos e fitoterápicos no controle 
de endo e ectoparasitos de bovinos 

Sanidade Animal Estratégias inovadoras multimodais no controle à Lentivirose Caprina 

Sanidade Animal 
Estruturação de programa de vigilância epidemiológica e manejo 
populacional de Suídeos Asselvajados (Sus scrofa) na área livre de 
Peste Suína Clássica 

Sanidade Animal 
Estudo da infecção pelos agentes da tristeza parasitária bovina em 
búfalos 

Sanidade Animal Estudos de expressão gênica em larga escala 

Sanidade Animal 
Estudos sobre bioecologia e alternativas de controle visando 
estabelecer proposta para o manejo integrado da mosca-dos-
estábulos no Mato Grosso do Sul 

Sanidade Animal 
Expressão gênica diferencial e epigenética na manifestação da 
osteocondrose de suínos 

Sanidade Animal 
Fatores de risco associados à alta contagem de células somáticas e de 
bactérias e à presença de resíduos de antimicrobianos no leite de 
tanques comunitários na região de Santos Dumont, MG 

Sanidade Animal 
Ferramentas genéticas para aumentar a resistência a carrapatos, aos 
agentes da tristeza parasitária, a ceratoconjuntive e ao carcinoma 
ocular em bovinos de corte 
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FORMA VERBAL MEMBROS DO REFERENTE 

Sanidade Animal 
Fitoquímicos como agentes antiestresse, imunoestimulante, 
antibacteriano e antiparasitário na criação de tambaqui, cachara e 
tilápia 

Sanidade Animal 
Genômica da resistência anti-helmíntica em Haemonchus contortus e 
investigação de metilação do DNA 

Sanidade Animal 
Genômica funcional da resistência ao carrapato em bovinos da raça 
Girolando 

Sanidade Animal 
Identificação de tecnologias efetivas e economicamente viáveis para 
o controle de patógenos alimentares, apropriadas para pequenos 
produtores de queijos 

Sanidade Animal 
Identificação e caracterização molecular de Staphylococcus spp. 
isolados de leite e produtos lácteos 

Sanidade Animal 
Investigação das propriedades medicinais do cipó-alho e da alfavaca 
no controle de monogenóides em tambaqui 

Sanidade Animal 
Laboratório NB3 - Vigilância sanitária para a biosseguridade da 
pecuária no Brasil 

Sanidade Animal 
Mastite ovina: aspectos etiológicos e relação com o crescimento de 
cordeiros 

Sanidade Animal 
Metodologias de imortalização celular para desenvolvimento de 
novas linhagens celulares aplicáveis a diagnóstico e desenvolvimento 
de insumos para pesquisa de patógenos animais 

Sanidade Animal 
Modulação do sistema imunológico para controle da haemoncose em 
ovinos 

Sanidade Animal 
Monitoramento de doenças infecciosas para suporte a pesquisa e 
gestão dos Campos Experimentais da Embrapa Gado de Leite (CEEGL) 

Sanidade Animal 
Óleo essencial de alfavaca-cravo no controle de monogenóides e 
anestésico para matrinxã 

Sanidade Animal 
Produção de derivado proteico purificado (PPD) para a otimização da 
prova da tuberculina comparada para uso individual em suínos 

Sanidade Animal 
Prospecção de compostos bioativos do bioma Pampa: efeito 
antiparasitário e mitigação de metano 

Sanidade Animal 
Prospecção de plantas medicinais para controle do carrapato 
(Rhipicephalus microplus) dos bovinos 

Sanidade Animal 
Reutilização de cama de aviário: avaliação da viabilidade e 
infectividade de patógenos relevantes para a defesa sanitária avícola 

Sanidade Animal 
Revisão e modernização do Sistema de Inspeção Federal de 
abatedouros de aves 

Sanidade Animal 
Revisão e modernização dos procedimentos de inspeção ante e post 
mortem aplicados em abatedouros frigoríficos de suínos com 
Inspeção Federal 

Sanidade Animal 
Seleção genômica para resistência ao carrapato bovino - 
Rhipicephalus (Boophilus) microplus - nas raças Hereford e Braford 

Sanidade Animal 
Tecnologias limpas aplicadas à suinocultura: estabelecimento de 
padrões sanitários e ambientais de reuso dos efluentes da atividade 
como subsídio para conservação e uso eficiente da água 

Sanidade Animal Tecnologias para destinação de animais mortos (TEC-DAM) 
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FORMA VERBAL MEMBROS DO REFERENTE 

Sanidade Animal Uso de extratos vegetais ativos no controle parasitário de ruminantes 

Sanidade Animal 
Uso de plantas medicinais como imunoestimulante para tambaqui 
criado em tanque-rede 

Sanidade Animal 
Uso de resíduo taninífero proveniente de processo agroindustrial na 
verminose ovina 

Sanidade Animal 
Utilização de extrato da casca de romã para o controle de fungos em 
morangos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



223 

 

PORTFÓLIO 10: SANIDADE VEGETAL 

 

CARACTERÍSTICA 

Busca reduzir significativamente as perdas de produção e os custos globais de manejo de 
estresses bióticos na agricultura brasileira, assegurando o incremento dos serviços 
biológicos dos agroecossistemas e a produção de alimentos seguros. 

FORMA VERBAL MEMBROS DO REFERENTE 

Sanidade Vegetal 
A utilização de semioquímicos como produtos e processos no 
controle de pragas de cana-de-açúcar 

Sanidade Vegetal 
Avaliação biomatemática e análise quantitativa de riscos sanitários 
e fitossanitários no escopo da Defesa Agropecuária Nacional 

Sanidade Vegetal 
Bases tecnológicas para o manejo de doenças foliares do tomateiro 
em sistemas produtivos 

Sanidade Vegetal 
Begomovírus e crinivírus em batateira: epidemiologia molecular e 
estratégias de manejo 

Sanidade Vegetal 
Bioecologia e estratégias de controle da broca-do-cupuaçu 
Conotracheus sp. (Coleoptera: Curculionidae) na Amazônia 

Sanidade Vegetal 
Bioprospecção de agentes de controle biológico e produtos naturais 
para o manejo da brusone do trigo 

Sanidade Vegetal 
Cancro europeu das pomáceas - diagnóstico, epidemiologia e 
controle 

Sanidade Vegetal 
Caracterização do mal-do-Panamá da bananeira visando ao desenho 
de estratégias de manejo da doença 

Sanidade Vegetal 
Caracterização e avaliação de desempenho agronômico de híbridos 
experimentais de tomate para o processamento industrial 

Sanidade Vegetal Coleções de Microrganismos Fitopatogênicos 

Sanidade Vegetal 
Componentes bióticos e abióticos e suas interações em Sistemas 
Integrados (iLP e iLPF) na região do Cerrado 

Sanidade Vegetal 
Controle alternativo ao uso de agrotóxicos das principais doenças, 
insetos pragas e ervas daninhas do arroz, no Brasil 

Sanidade Vegetal 
Controle biológico de Anastrepha fraterculus com parasitoides 
nativos 

Sanidade Vegetal 
Controle biológico e manejo integrado de Sclerotium cepivorum em 
cebola e alho no Brasil: abordagem baseada na caracterização de 
populações do patógeno e seus agentes de controle 

Sanidade Vegetal 
Controle biológico e técnicas alternativas para o manejo do psilídeo 
dos citros – HLB Bio Control 

Sanidade Vegetal Controle de Sciaridae em pátios de toras 

Sanidade Vegetal Controle químico da mancha de ramulária do algodoeiro 

Sanidade Vegetal 
Controle químico de plantas daninhas na implantação e no pós-
corte do capim-elefante 

Sanidade Vegetal 
Criação e seleção de variedades de citros mediante procedimentos 
clássicos e biotecnológicos, com ênfase no controle do 
huanglongbing (HLB) e na tolerância à seca 
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FORMA VERBAL MEMBROS DO REFERENTE 

Sanidade Vegetal 
Desenvolvimento da aplicação aérea de agrotóxicos como 
estratégia de controle de pragas agrícolas de interesse nacional 

Sanidade Vegetal 
Desenvolvimento de duas estratégias inovadoras para o controle de 
mosca-branca 

Sanidade Vegetal 
Desenvolvimento de estratégias não convencionais para o controle 
de mosca-branca: vírus entomopatogênicos, silenciamento gênico e 
uso de proteínas tóxicas 

Sanidade Vegetal 
Desenvolvimento de Estratégias para o Aperfeiçoamento do 
Sistema de Manejo Integrado da Lagarta-do-Cartucho 

Sanidade Vegetal 
Desenvolvimento de tecnologias para o manejo integrado de pragas 
e doenças da macieira e pereira - Pomipest 

Sanidade Vegetal 
Desenvolvimento de um produto baseado em RNAi para controle 
de vírus em tomateiro com uso de estratégias de nanotecnologia e 
biotecnologia 

Sanidade Vegetal 
Determinação do nível de ação para Chrysodeixis includens e 
Helicoverpa armigera em algodoeiro 

Sanidade Vegetal 
Diagnóstico automático de doenças em plantas usando imagens 
digitais 

Sanidade Vegetal Diagnóstico de nematoides em algodoeiro no Oeste da Bahia 

Sanidade Vegetal 
Diagnóstico e controle de pragas em sistemas de produção de 
tomate 

Sanidade Vegetal 
e-MIP.Café - Tecnologia da Informação para o manejo integrado de 
pragas e doenças do cafeeiro 

Sanidade Vegetal 
Estabelecimento de um Banco de Criopreservação de Nematoides 
Entomopatogênicos (Rhabditida: Heterorhabdtidae, 
Steinernematidae) no Brasil 

Sanidade Vegetal 
Estratégias de controle para o manejo integrado da broca-do-café, 
Hypothenemus hampei (Coleoptera: Curculionidae) 

Sanidade Vegetal Estratégias de manejo de plantas daninhas em guaranazais 

Sanidade Vegetal 
Estratégias integradas de caracterização da resistência de trigo à 
brusone 

Sanidade Vegetal 
Estratégias para manejo integrado do nematóide das galhas do 
cafeeiro 

Sanidade Vegetal 
Estudo do comportamento alimentar de percevejos pentatomídeos 
em trigo, soja e milho através da técnica do monitoramento 
eletrônico pelo uso do EPG 

Sanidade Vegetal 
Estudo morfo-molecular dos sintomas de superbrotamento em 
guaranazeiro e caracterização genética do agente causal Fusarium 
decemcellulare 

Sanidade Vegetal 
Estudos de Carlavirus em feijoeiro-comum e desenvolvimento de 
linhagens elite simultaneamente resistentes ao VMDF e ao 
Carlavirus 

Sanidade Vegetal 
Exploração do microbioma da rizosfera para uma produção 
sustentável do trigo 

Sanidade Vegetal 
Ferramentas inovadoras de veiculação de microrganismos 
entomopatogênicos para o manejo integradode moscas-das-frutas 
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FORMA VERBAL MEMBROS DO REFERENTE 

Sanidade Vegetal 
Fungos micorrízicos arbusculares e interações microbianas em 
lavouras de cafeeiros (Coffea canephora) na Amazônia 

Sanidade Vegetal 
Genômica funcional de fungos fitopatogênicos de importância para 
a Amazônia 

Sanidade Vegetal 
Identificação de fontes de resistência ao nematoide-das-galhas em 
solanáceas 

Sanidade Vegetal 
Identificação e Caracterização de Plantas Daninhas Resistentes ao 
Herbicida Glyphosate no Brasil 

Sanidade Vegetal 
Fusarium decemcellulare: da genética ao metaboloma na busca de 
soluções para o controle do superbrotamento em guaranazeiro 

Sanidade Vegetal 
Inovações para o manejo integrado visando a conservação 
ambiental e a lucratividade da produção de feijão, tomate, soja e 
algodão 

Sanidade Vegetal 
Integração de processamento digital de imagens em fotografias e 
sistema especialista para diagnóstico de doenças em plantas no 
Brasil 

Sanidade Vegetal 
Piper spp. da Amazônia: domesticação e composição química, 
atividade inseticida e derivados dos seus óleos essenciais – Piperam 

Sanidade Vegetal Manejo das principais doenças e insetos-praga do cajueiro 

Sanidade Vegetal 
Manejo e biodiversidade de Psylloidea associados ao sistema 
integração lavoura-pecuária-floresta e à citricultura no Brasil 

Sanidade Vegetal 
Manejo integrado de insetos praga na cultura da mandioca no 
Centro-Sul do Brasil 

Sanidade Vegetal 
Manejo integrado de lepidópteros-pragas com foco em Helicoverpa 
armigera 

Sanidade Vegetal 
Manejo Integrado para controle da mela em feijoeiro comum no 
Estado do Amazonas 

Sanidade Vegetal 
Melhoramento da palma de óleo para resistência ao 
amarelecimento fatal, alta produtividade e reduzido crescimento, 
por métodos clássicos, seleção genômica e biotecnologias 

Sanidade Vegetal 
Melhoramento genético de alface: desenvolvimento de linhagens 
do tipo americana e crespa com resistência ao calor e ao mosaico 
provocado por LMV 

Sanidade Vegetal 
Melhoria da produtividade da cultura da batata-doce no distrito 
federal via NGS e cultura de tecidos 

Sanidade Vegetal Mosca-da-carambola no Brasil: biologia, ecologia e controle 

Sanidade Vegetal Novas estratégias para manejo da brusone do arroz e do trigo 

Sanidade Vegetal 
Obtenção e avaliação de híbridos interespecíficos de Psidium e 
mapeamento de fontes de resistência a Meloidogyne enterolobii 

Sanidade Vegetal 
Plataforma integrada para monitoramento, simulação e tomada de 
decisão no manejo de epidemias causadas por vírus transmitidos 
por insetos 

Sanidade Vegetal 
Práticas intensivas de manejo fitotécnico para sistemas de produção 
de citros em áreas endêmicas de HLB 
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FORMA VERBAL MEMBROS DO REFERENTE 

Sanidade Vegetal 

Processos quarentenários para introdução, criação e 
estabelecimento de bioagentes exóticos de controle em laboratório 
e de monitoramento em campo no âmbito do Projeto Cooperativo 
de Monitoramento e Manejo de Pragas Exóticas em Florestas de 
Eucalipto do PROTEF/IPEF 

Sanidade Vegetal 
Produção Massal de colônias de Abelhas sem ferrão e uso comercial 
para polinização agrícola 

Sanidade Vegetal 
Prospecção de fungos fitopatogênicos para o controle biológico de 
Ipomoea spp. (cordas de viola) 

Sanidade Vegetal 
Prospecção de recursos genéticos, biológicos e bioquímicos com 
potencial para controle de nematoide das galhas da goiabeira 

Sanidade Vegetal 
Prospecção e caracterização funcional de proteínas efetoras de 
Phakopsora pachyrhizi envolvidos nos processos de infecção e 
doença em soja 

Sanidade Vegetal 
Racionalização do uso de agrotóxicos em agroecossistemas de 
terras baixas noBrasil 

Sanidade Vegetal 
Seleção de metabólitos secundários de plantas com potencial uso 
no manejo de Helicoverpa armigera 

Sanidade Vegetal 
Seleção de microrganismo nativos, visando o controle da fusariose 
do maracujazeiro 

Sanidade Vegetal 
Seleção e bioprospecção de Trichoderma spp. para 
desenvolvimento de bioprodutos visando promoção do crescimento 
de plantas e controle biológico de patógenos habitantes do solo 

Sanidade Vegetal 
Tecnologia de aplicação de inseticidas para o manejo de 
lepidópteros-praga 

Sanidade Vegetal 
Transferência de alternativas tecnológicas para convivência com a 
Sigatoka-negra em bananeira no Estado do Acre 

Sanidade Vegetal 
Tratamentos alternativos para a garantia de qualidade pós-colheita 
e inocuidade (segurança alimentar) em melão destinado ao 
mercado de exportação 

Sanidade Vegetal 
Utilização de Bacillus e Trichoderma para controle do Mal-do-
Panamá e promoção de crescimento de mudas micropropagadas de 
bananeira 
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PORTFÓLIO 11: SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE BASE ECOLÓGICA 

 

CARACTERÍSTICA 

Contribui para preservar a saúde de produtores e consumidores por meio do uso racional 
dos recursos naturais e socioeconômicos disponíveis, de forma a ampliar a 
sustentabilidade econômica e ecológica da agricultura. 

FORMA VERBAL MEMBROS DO REFERENTE 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Avaliação e/ou adaptação de tecnologias para o uso sustentável 
da água na agricultura 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Ações de transferência de tecnologias e comunicação em apoio à 
recuperação da agricultura da região serrana fluminense 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Ações para otimização da apropriação do conhecimento e 
fortalecimento de redes de agroecologia no Mato Grosso do Sul e 
regiões vizinhas 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Adequação de sistema de produção de café sombreado em 
Rondônia e Acre 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Agroecologia na França e no Brasil: a transição para práticas sócio-
ecológicas e recomposição de áreas científicas 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Agroecologia para gente que cresce II: uma viagem pelo mundo 
sustentável 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Arranjo Produtivo Local de Alimentos da Região Sul do RS: 
fortalecimento da governança,transferência de tecnologias e 
valorização da identidade de produtos e produtores tradicionais 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

As Sementes Crioulas como Instrumento Tecnológico e Cultural na 
Integração do Agricultor Familiar no Contexto Sócio-Econômico 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Avaliação agronômica, caracterização nutricional e estudo da vida 
útil de hortaliças não convencionais 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Avaliação da reação de acessos silvestres de jurubeba a patógenos 
de solo e estudos de compatibilidade para uso como porta-
enxerto em tomateiro 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Avaliação de tecnologias para a melhoria da saúde animal e 
redução do uso de drogas veterinárias na produção de bovinos de 
leite 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Banco de sementes de adubos verdes para fortalecimento da 
fruticultura orgânica no Piauí 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Bases científicas e tecnológicas para o desenvolvimento da 
agricultura orgânica no Brasil 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Bases para o manejo de inoculantes micorrízicos e fitoproteção 
associada em diferentes agrossistemas de importância econômica 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Bases para produção sustentável de noz-pecã no Brasil 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Biofertilização em cultivo solteiro e consorciado de hortaliças sob 
manejo orgânico em condições de terra firme no Estado do 
Amazonas 



228 

 

FORMA VERBAL MEMBROS DO REFERENTE 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Biofertilizante Hortbio®: características microbiológicas e efeitos 
na qualidade e na sustentabilidade ambiental de cultivos 
orgânicos de hortaliças folhosas 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Capacitação Continuada de Técnicos Multiplicadores em Sistemas 
Agroflorestais em Mato Grosso 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Conhecimento e adaptação tecnológica para o desenvolvimento 
sustentável da pesca artesanal no rio Araguaia (TO) 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Construção do conhecimento e de tecnologias agroecológicas com 
os agricultores familiares da região Leste do Estado de São Paulo 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Contribuição do manejo do solo e da biomassa em sistemas 
orgânicos de produção para o fortalecimento da economia verde 
no Brasil 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Desempenho e manejo fitotécnico de variedades de abacaxi em 
sistema orgânico de produção 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Desenvolvimento de fertilizantes alternativos como suporte ao 
manejo agroecológico de sistemas de produção agropecuária 
familiar em Goiás 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Desenvolvimento de instrumentação, métodos e processos para 
avaliação e uso seguro de resíduos 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Desenvolvimento de sistemas orgânicos de produção para 
fruteiras de clima tropical 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Desenvolvimento de tecnologia para produção de morango 
orgânico em Sergipe 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Dinâmica da paisagem associada a indicadores para subsidiar o 
planejamento de uso da terra e a caracterização de serviços 
ambientais 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Estratégias de ações participativas para inovação na agricultura de 
base ecológica 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Estratégias para conservação e incremento de inimigos naturais 
em cultivos orgânicos de hortaliças 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Estratégias para inovação agroecológica em território de 
identidade rural nos Tabuleiros Costeiros do Nordeste do Brasil 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Horticultura agroecológica – Da terra à mesa do consumidor no 
Estado de Mato Grosso do Sul (Fase 1) 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Integração de práticas de manejo e diversificação em unidades de 
produção de hortaliças em transição agroecológica no Distrito 
Federal 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Levantamento e cultivo orgânico de espécies medicinais, para a 
agricultura familiar, na Baixada Maranhense. 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Manejo da capoeira na agricultura da Amazônia sem o uso do 
fogo 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Manejo ecológico da vegetação natural campestre no contexto da 
pecuária familiar do Alto Camaquã 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Manejo e Utilização da Taboca Gigante (Guadua sp.) como 
Alternativa de Ecodesenvolvimento na Reserva Extrativista Chico 
Mendes 
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FORMA VERBAL MEMBROS DO REFERENTE 
Sistemas de produção 

de base ecológica 
Monitoramento e avaliação econômica de Sistemas Agroflorestais 
Agroecológicos: estudos de caso no Estado de São Paulo 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Núcleo de Agroecologia para construção de modos de vida 
sustentáveis no Semiárido 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Obtenção e uso de mudas de qualidade superior em vinhedos de 
base ecológica 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Pagando por Serviços Ambientais: Consequências e Alternativas 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Políticas públicas e instrumentos legais e mercadológicos para a 
transição agroecológica 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Prática alternativa de inoculação de feijão com estirpes 
bacterianas localmente adaptadas 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Produção de semente própria em sistemas de base ecológica por 
agricultores familiares no Estado do Paraná 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Produção orgânica de uva para suco: construção participativa do 
conhecimento e desenvolvimento de tecnologias para agricultores 
familiares da Serra Gaúcha 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Projeto Agroflorestas - Sistema Agroflorestal Multiestrata 
Sucessional na Floresta Atlântica Densa do Estado do Paraná 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Racionalização do uso de N-fertilizante em sistemas de produção 
de feijoeiro-comum pela otimização da fixação biológica de 
nitrogênio 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Repositório temático de acesso livre para a literatura brasileira em 
Agroecologia 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Sistemas agroecológicos, inovações tecnológicas e 
organizacionais: processos de transição voltados à resiliência 
ambiental e social no Estado do Pará 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Sistemas agroflorestais para a soberania alimentar, a geração de 
renda e a recuperação dos serviços ambientais de assentamentos 
rurais do Território da Cidadania de Manaus e Entorno, AM 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Sistematização de Experiências de Agricultores em Práticas 
Agroecológicas na Perspectiva da Convivência com Escassez de 
Recursos Hídricos na Bahia e em Sergipe 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Tecnologias para a produção de sementes de feijão-caupi em duas 
comunidades ribeirinhas no Baixo Madeira, Rondônia 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Tecnologias para o manejo sustentável da mosca-das-frutas sul-
americana em frutíferas de clima temperado 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Transferência de tecnologias sustentáveis de cadeias produtivas 
prioritárias no Território Transamazônica 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Transformações produtivas e socioambientais da agricultura 
familiar na microbacia Barracão dos Mendes, em Nova 
Friburgo/RJ: propostas para transição agroecológica após desastre 
ambiental 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Uso de plantas de cobertura do solo na sucessão de cultivos de 
hortaliças sob manejo agroecológico 

Sistemas de produção 
de base ecológica 

Vitrines permanentes de tecnologias para a transição 
agroecológica 



230 

 

ANEXO – OS PORTFÓLIOS E SUAS DEFINIÇÕES 

 

Agricultura Irrigada: O portfólio busca a otimização e a racionalização do uso, além 

do aumento da eficiência e produtividade da água. 

 

Alimentos: segurança nutrição e saúde: O portfólio tem como objetivo subsidiar 

políticas públicas que visam a produção e consumo de alimentos seguros e nutritivos, 

em prol da saúde e geração de emprego e renda. 

 

Amazônia: Amazônia é um portfólio que atua no desenvolvimento de cadeias 

produtivas sustentáveis na Amazônia, a partir do uso dos recursos naturais, 

ordenamento territorial e gestão ambiental para estimular o agronegócio e a produção de 

base familiar naquela região. 

 

Aquicultura: Tem como finalidade gerar conhecimentos e tecnologias que levem à 

soluções para o uso racional dos recursos naturais e auxilia na elaboração de políticas 

públicas, de forma a fortalecer e garantir a sustentabilidade social, ambiental e 

econômica da aquicultura brasileira. 

 

Automação e Agricultura de Precisão e TIC: O presente portfólio atua com 

automação, agricultura de precisão e tecnologias da informação e da comunicação para 

ampliar a sustentabilidade dos sistemas produtivos e agregar valor a produtos e 

processos da agropecuária. 

 

Biotecnologia Avançada Aplicada ao Agronegócio: O objetivo do portfólio é obter 

soluções de inovação com foco no uso de ferramentas biotecnológicas. 

 

Café: Tem por foco prioritário gerar conhecimento para viabilizar soluções tecnológicas 

sustentáveis para a competitividade do agronegócio do café brasileiro. 

 

Carnes: O portfólio direciona, promove e acompanha a obtenção dos resultados de 

impacto para sociedade brasileira. Os desafios de inovação estão relacionados a 

bovinos; caprinos e ovinos; aves e suínos e; segurança e qualidade do alimento carne. 

 

Convivência com a Seca: Sua atuação é para melhorar as condições de produção e de 

qualidade de vida em áreas de escassez hídrica, por meio de soluções inovadoras. Foco 

prioritário no Semiárido. 

 

Diversificação e Nichos de Mercado: Gera tecnologias de cultivo e para agregar valor 

a produtos, processos e serviços de acordo com as demandas do mercado consumidor. 

 

Energia, Química e Tecnologia da Biomassa: Tem como finalidade valorizar produtos 

da biomassa, trazendo ganhos econômicos e ambientais significativos ao país. 

 

Fibras e Biomassa para Uso Industrial: Portfólio que objetiva o aprimoramento e 

expansão sustentável da produção de fibras para uso têxtil e biomassas para fins 

alimentício e bioenergético. 

 

https://www.embrapa.br/pesquisa-e-desenvolvimento/portfolios#collapse_uboc_1
https://www.embrapa.br/pesquisa-e-desenvolvimento/portfolios#collapse_uboc_3
https://www.embrapa.br/pesquisa-e-desenvolvimento/portfolios#collapse_uboc_4
https://www.embrapa.br/pesquisa-e-desenvolvimento/portfolios#collapse_uboc_5
https://www.embrapa.br/pesquisa-e-desenvolvimento/portfolios#collapse_uboc_6
https://www.embrapa.br/pesquisa-e-desenvolvimento/portfolios#collapse_uboc_7
https://www.embrapa.br/pesquisa-e-desenvolvimento/portfolios#collapse_uboc_8
https://www.embrapa.br/pesquisa-e-desenvolvimento/portfolios#collapse_uboc_9
https://www.embrapa.br/pesquisa-e-desenvolvimento/portfolios#collapse_uboc_10
https://www.embrapa.br/pesquisa-e-desenvolvimento/portfolios#collapse_uboc_12
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Florestal: Sua atuação é com o manejo florestal sustentável, silvicultura e 

melhoramento florestal, adequação ambiental da propriedade rural e conservação 

florestal em busca de soluções tecnológicas para melhorar a produção florestal 

sustentável. 

 

Fruticultura Temperada: Seu objetivo é atuar sobre gargalos tecnológicos para 

incrementar a qualidade da fruta e dos produtos derivados. 

 

Fruticultura Tropical: O portfólio tem como foco a inovação tecnológica para frutas 

tropicais, para incrementar a qualidade da fruta, subsídios a políticas públicas e 

atendimento às demandas do setor produtivo. 

 

Grãos: Aumentar a competitividade e sustentabilidade da cadeia produtiva de grãos nas 

diferentes regiões brasileiras por meio de ações de Pesquisa, Desenvolvimento e 

Transferência de Tecnologia para Inovação é o objetivo do portfólio. 

 

Hortaliças: O presente portfólio induz inovações para promover a intensificação 

sustentável da produção, agregação de valor às diferentes cadeias e o maior consumo de 

hortaliças, incrementando a segurança e a diversidade alimentar da população. 

 

Inovação Organizacional: Aprimorar, consolidar e atualizar os modelos, mecanismos e 

instrumentos de gestão da Embrapa, estimulando o compartilhamento de informações e 

conhecimento e o trabalho colaborativo é a meta do portfólio. 

 

Inovação Social na Agropecuária: O objetivo do portfólio é buscar soluções para 

problemas sociais e ambientais. As vertentes são inovação social territorial, 

desenvolvimento territorial e multifuncionalidade territorial. 

 

Insumos Biológicos: Desenvolve soluções para o controle de pragas, nutrição e 

adaptação de plantas visando a preservação ambiental, saúde pública, bem-estar animal, 

produtividade, qualidade, competitividade e sustentabilidade do agronegócio. 

 

Integração Lavoura, Pecuária e Floresta: Mapeia e apoia a organização, geração, 

integração e disseminação de conhecimentos e tecnologias sobre sistemas de integração. 

 

Inteligência, Gestão e Monitoramento Territorial: Integra equipes multidisciplinares 

em torno da geração de subsídios para políticas públicas e estratégias corporativas face 

às transformações na agropecuária brasileira. 

 

Leite: Contribui, por meio da pesquisa, desenvolvimento e inovação, para estabelecer 

bases para o Brasil tornar-se um grande produtor/exportador de leite mundial. 

 

Manejo Racional de Agrotóxicos: O portfólio gera bases técnico-científicas para a 

racionalização do uso e minimização de impactos dos agrotóxicos nos diferentes 

agroecossistemas brasileiros com ênfase no aproveitamento sustentável dos recursos 

naturais e na segurança zoofitosanitária das cadeias produtivas. 

 

https://www.embrapa.br/pesquisa-e-desenvolvimento/portfolios#collapse_uboc_13
https://www.embrapa.br/pesquisa-e-desenvolvimento/portfolios#collapse_uboc_14
https://www.embrapa.br/pesquisa-e-desenvolvimento/portfolios#collapse_uboc_15
https://www.embrapa.br/pesquisa-e-desenvolvimento/portfolios#collapse_uboc_16
https://www.embrapa.br/pesquisa-e-desenvolvimento/portfolios#collapse_uboc_17
https://www.embrapa.br/pesquisa-e-desenvolvimento/portfolios#collapse_uboc_18
https://www.embrapa.br/pesquisa-e-desenvolvimento/portfolios#collapse_uboc_19
https://www.embrapa.br/pesquisa-e-desenvolvimento/portfolios#collapse_uboc_20
https://www.embrapa.br/pesquisa-e-desenvolvimento/portfolios#collapse_uboc_21
https://www.embrapa.br/pesquisa-e-desenvolvimento/portfolios#collapse_uboc_22
https://www.embrapa.br/pesquisa-e-desenvolvimento/portfolios#collapse_uboc_23
https://www.embrapa.br/pesquisa-e-desenvolvimento/portfolios#collapse_uboc_24
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Mudanças Climáticas: Investe em soluções para a adaptação dos sistemas produtivos 

frente aos desafios das mudanças climáticas, contribuindo para a segurança alimentar 

nacional e global e para o controle das emissões nacionais de gases de efeito estufa. 

 

Nanotecnologia: Articula pesquisas e desenvolvimento em nanotecnologia, de forma a 

produzir inovações tecnológicas, conhecimento e soluções para o aumento da 

produtividade e a redução e/ou mitigação dos impactos ambientais oriundos dos 

processos produtivos agrícolas e agroindustriais. 

 

Nutrientes para a Agricultura: Atua para o aumento de eficiência e a introdução de 

novas fontes de nutrientes na agricultura brasileira. 

 

Pastagens: O portfólio contribui para a produção animal sustentável em pastagens, em 

atendimento às políticas públicas e demandas do setor produtivo brasileiro. 

 

Recursos Genéticos: Atua com conservação de recursos genéticos de plantas, animais e 

microrganismos, que abastecem com variabilidade genética as atividades de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação da Embrapa e do Sistema Nacional de Pesquisa 

Agropecuária (SNPA). 

 

Sanidade Animal: Atua com o diagnóstico, prevenção, controle e erradicação de 

doenças de notificação obrigatória previstas nos programas nacionais e sistemas de 

vigilância epidemiológicas e doenças de grande impacto para a produção animal. 
 

Sanidade Vegetal: Busca reduzir significativamente as perdas de produção e os custos 

globais de manejo de estresses bióticos na agricultura brasileira, assegurando o 

incremento dos serviços biológicos dos agroecossistemas e a produção de alimentos 

seguros. 

 

Serviços Ambientais: O portfólio atua para assegurar os serviços ambientais múltiplos 

e a conservação da biodiversidade em sistemas de produção agropecuários e florestais 

em áreas rurais, periurbanas e urbanas do Brasil. 

 

Sistemas de Produção de Base Ecológica: Contribui para preservar a saúde de 

produtores e consumidores por meio do uso racional dos recursos naturais e 

socioeconômicos disponíveis, de forma a ampliar a sustentabilidade econômica e 

ecológica da agricultura. 

 

Solos do Brasil: Prospecta demandas/problemas no tema solos e gera soluções a fim de 

ampliar a competitividade e sustentabilidade da agricultura brasileira. 
 

https://www.embrapa.br/pesquisa-e-desenvolvimento/portfolios#collapse_uboc_25
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