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No planejamento para o desenvolvimento de 

atividades de PD&I e CT&I deve ser considerada a 

visão e gestão estratégicas das ações a serem tomadas, 

levando em conta a fase de maturação para culminar 

com as decisões corretas no sentido de promover as 

mudanças onde for preciso, de maneira tática e 

operacional. 

Nesse sentido, vários termos técnicos auxiliares 

podem ser considerados na descrição das diversas 

atividades da gestão estratégica de PD&I e CT&I, como por exemplo, na agricultura, pecuária, 

florestas, biomas, meio ambiente, tecnologias apropriadas, sustentabilidade da educação e 

outras áreas e temas afins, com destaque para os seguintes: 

1-Zoneamento ecológico e econômico; 2- Ordenamento territorial; 3- Racionalidade; 4-

Sustentabilidade; 5- Multifuncionalidade; 6- Agroecologia; 7- Pluriatividade e oportunidades 

positivas; 8- Transversalidade fronteiriça; 9- Enfoque sistêmico; 10- Políticas públicas 

apropriadas; 11- Convergência de políticas públicas integradas; 12- Conscientização pública; 13- 

Segurança biológica; 14- Segurança alimentar e nutricional (quantidade); 15- Segurança dos 

alimentos e saúde (qualidade) livres de perigos físicos, químicos, biológicos e ambientais; 16- 

Segurança nacional; 17- Soberania nacional; 18- Direitos humanos por uma vida digna e 

decente; 19- Desenvolvimento social includente; 20- Imperativo da ética; 21- Ciência, tecnologia 

e inovação; 22- Pesquisa, desenvolvimento e inovação; 23- Tecnologia apropriada; 24- 

Planejamento estratégico- indica o rumo ou destino; 25- Plano diretor; 26- Gestão social, 

ecológica, econômica, ética, histórica e cultural; 27- Conhecimento, habilidade, atitude, valor e 

ética (CHAVE); 28- Planejar, desenvolver, checar, ajustar (PDCA); 29- Modelo de gestão 

estratégica (MGE)- indica o caminho, recursos a serem utilizados, iniciativas e ações a serem 

desenvolvidas para chegar ao destino; 30- Rede de educação, saúde, tecnologia e meio ambiente 

(RESTAM); 31- Segurança ambiental; 32- Mitigação da emissão de gases de efeito estufa; 33- 

Mecanismos para o controle dos danos oriundos da emissão de gases de efeito estufa causada 

por desflorestamento e degradação ambiental  (REDD); 34-  Serviços ambientais ou 

ecossistêmicos; 35-  Cadastramento de produtores rurais; 36- Cadastro ambiental  rural (CAR) 

dos produtores rurais e código florestal; 37- Conscientização e sensibilização de produtores 

rurais; 38- Neoextrativismo; 39- Agrobiodiversidade;  40- Tecnologias ambientais;  41- 

Avaliação de impactos ambientais- EIA/RIMA; 42- Licenciamento ambiental;  43- 

Compensação ambiental;  44- Sistemas agroflorestais;  45- Monitoramento de atividades 
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agrícolas;  46- Monitoramento de empresários rurais; 47- Inteligência biológica; 48-Inteligência 

territorial e inteligência ambiental; 49- Inteligência estratégica; 50- Inteligência artificial; 51- 

Inteligência espacial; 52- Inteligência alimentar; 53- Sistemas especialistas; 54- Regionalização 

de tecnologias; 55- Gestão integrada regional; 56- Agricultura de base familiar; 57- 

Desenvolvimento regional; 58- Agricultura de subsistência; 59- Agricultores familiares; 60- 

Agronegócio comercial; 61- Agronegócio familiar; 62- Agricultura mercantil; 63- Teia mercantil; 

64- Pegada ecológica ou ambiental; 65- Urbanização da floresta e estradas na colocação de 

seringueiros e castanheiros; 66- Visão estratégica; 67- Agroindústrias; 68- Viabilidade 

econômica, social, ambiental e política; 69- Biologia da conservação; 70- Agroterrorismo e 

agrossabotagem; 71- Bioalfabetização; 72- Bioburla (fraude à vigilância e leis ambientais em 

ações criminosas contra a biodiversidade); 73- Biomas e áreas de “sombreamento” entre biomas; 

74- Biotecnologia aplicada; 75-  Pesquisa participativa; 76- Aptidão edafoclimática; 77- Sanidade 

em geral; 78- Sucesso de um empreendimento (organização, planejamento, equilíbrio, 

investimento e segurança); 79- Princípios da qualidade total (satisfação total do cliente, 

planejamento e controle, capacitação de recursos humanos, constância de propósitos, delegação 

de competência com monitoramento, organização e métodos, melhoria de processos, 

comunicação e articulação com a comunidade de abrangência, ações com eficiência, eficácia e 

efetividade, erro zero); 80- Resíduos secos e úmidos (5r- reduzir, reciclar, reutilizar, repensar, 

recusar); 81- Manutenção de ambientes saudáveis (5s- seleção/utilização- seiri, ordenação- 

seiton, limpeza- seisoh, saúde- seiketsu e autodisciplina- shitsuke); 82- Nunca descartar, sempre 

destinar o lixo; 83- Evitar a subjetividade e incrementar a institucionalização; 84- Sair da 

ingenuidade e do amadorismo e entrar no profissionalismo; 85- Zoneamento e planejamento 

ambiental; 86- Sistematização da produção da documentação e informação sobre meio 

ambiente; 87- Agricultura do plano ABC (agricultura com baixa emissão de carbono); 88- Boas 

práticas de manipulação de alimentos; 89- Boas práticas agrícolas/pecuárias; 90- Boas práticas 

de laboratório; 91- Procedimento padrão de higiene operacional (PPHO); 92- Análise de perigos 

e pontos críticos de controle (APPCC); 93- Análise de riscos, perigos e danos; 94- Matriz FOFA 

(pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades); 95- Educação da alternância; 96- 

Sustentabilidade da educação e municipalização das atividades; 97- Regionalização de 

tecnologias apropriadas; 98- Direito individual e coletivo de propriedade intelectual; 99- 

Proteção de cultivares e patentes; 100- Conforto animal; 101- Sofrimento e abuso de animais; 

102- Ecologia ética; 103- Bioética; 104- Aquicultura, piscicultura e ranicultura; 105- Relação 

biodiversidade, recursos genéticos e biomassa; 106- Relação biodiversidade, recursos genéticos 

e propriedade intelectual; 107- Relação recursos genéticos e recursos biológicos; 108- Relação 

biodiversidade, ecologia e ecossistema; 109- Biodiversidade de plantas, animais e 

microrganismos; 110- Unidades de conservação e reservas genéticas; 111- Atividade socialmente 

justa, economicamente viável, ambientalmente sustentável e politicamente ética, legal e 

transparente; 112- Áreas de preservação e conservação ambiental (Proteção); 113- Conservação 

in situ e ex situ; 114- Manejo de recursos genéticos;  115- Energias alternativas de primeira, 

segunda e terceira geração; 116- Biorrefinarias;  117- Vigilância ambiental e vigilância alimentar; 

118- Mudança paulatina de hábito, atitude, postura, cultura e costume; 119- Definição de linhas 
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de pesquisa e capacitação de recursos humanos; 120- Modelo de gestão e governança 

corporativa;  121- Biorremediação; 122- Biomimética (medicina regenerativa); 123- Princípio da 

precaução; 124- Plantas miméticas e plantas biônicas; 125- Organismos geneticamente 

modificados;  126- Controle biológico (cairomônios, alomônios, feromônios e armadilhas 

apropriadas); 127- Espécies invasoras exóticas danosas (EIE) e avaliação, gestão e comunicação 

do risco; 128- Boas práticas de fabricação de alimentos; 129- Fixação biológica do nitrogênio;  

130- Agricultura de precisão; 131- Agricultura ecológica; 132- Agricultura orgânica; 133- 

Permacultura; 134- Agrobiodiversidade; 135- Neoextrativismo; 136- Mecanismo de 

desenvolvimento limpo (MDL); 137- Manejo integrado de pragas; 138- Metabólitos secundários 

(terpenóides, compostos fenólicos e compostos de nitrogênio); 139- Biossegurança; 140- Fungos 

micorrízicos arbusculares; 141- Fungos fitófagos; 142- Fungos endofíticos e fungos 

lignocelulósicos; 143- Plantas biorreatoras; 144- Equipamentos biorreatores de imersão 

permanente e temporário para a produção de mudas; 145- Biologia sintética; 146- Plantas 

halófitas; 147- Contaminantes e poluentes de ambientes; 148- Resistência e tolerância; 149- Não 

preferência; 150- Antibiose; 151- Fatores bióticos e abióticos; 152- Substâncias eliciadoras; 153- 

Reação por hipersensibilidade; 154- Reação por alelopatia; 155- Resistência horizontal, vertical, 

parcial, completa e por imunidade; 156- Raças agressivas e raças virulentas; 157- Resistência 

monogênica, oligogênica e poligênica; 158- Penetrância e expressividade; 159- Ecótipos, demes, 

clines, populações alopátricas e populações simpátricas; 160- Isolamento reprodutivo (pré-

zigótico e pós-zigótico); 161- Plantas autógamas,  alógamas e intermediárias; 162- Variação 

genética livre (plantas autógamas) e variação genética potencial (plantas alógamas); 163- Plantas 

monóicas, dióicas, trióicas, hermafroditas, ginodióicas e androdióicas; 164- Híbridos simples, 

duplos e triplos; 165- Heterose e heterobeltiose; 166- Genética quantitativa, qualitativa, 

molecular, ecológica e evolutiva; 167- Hibridação no nível molecular, marcadores moleculares 

e promotores específicos; 168- DNA recombinante; 169- Plantas, animais e mosquitos 

transgênicos; 170- Animais clonados e bipartição de embriões; 171- Células-tronco; 172- Punção 

folicular e fecundação in vitro em animais; 173- Sementes ortodoxa, recalcitrante,  intermediária, 

básica, botânica, certificada, genética, registrada e assexuada; 174- Frutos (bagas e drupas); 175- 

Botânica criptogâmica (briófitos e pteridófitos); 176- Conceito tipológico e conceito genético; 

177- Convergência e divergência de fenômenos biológicos; 178- Resposta correlacionada; 179- 

Homeostase genética e homeostase do desenvolvimento; 180- Índice de seleção; 181- Índice de 

controle biológico; 182- Índice de limpeza pública; 183- Coleta seletiva de resíduos sólidos secos 

e úmidos; 184- Coleta de lixo por logística reversa; 185- Seleção de plantas autógamas, alógamas 

e intermediárias; 186- Método da seleção genealógica e método da população em plantas 

autógamas; 187- Método da seleção massal estratificada em plantas alógamas; 188- Coeficiente 

de herdabilidade e coeficiente de repetibilidade de um caráter; 189- Coeficiente de 

caminhamento; 190- Coleção nuclear; 191- Pré-melhoramento; 192- Banco genômico e banco 

proteômico; 193- Coleção de base, trabalho, campo e in vitro; 194- Forças evolucionárias 

(mutação, migração, recombinação, seleção natural e deriva ou oscilação genética- princípio 

fundador, efeito do afunilamento e manutenção de pequenas populações ao longo de várias 

gerações); 195- Consanguinidade e albinismo; 196- Endogamia, coeficiente de endogamia e 
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exogamia; 197- Seleção estabilizadora, seleção direcional e seleção disruptiva; 198- Evolução 

filética, especiação primária e especiação secundária- 199- Espécies crípticas e espécies 

polimórficas; 200- Euploidia e aneuploidia; 201- Genes comuns dispersos, genes comuns 

localizados, genes raros dispersos e genes raros localizados na população;  202- Multiplicação 

de bactérias (conjugação, transformação e transdução); 203- Integração agricultura-pecuária-

floresta; 204- domesticação de plantas e animais; 205- Florestas e sumidouro de carbono; 206- 

Relação entre o sequestro e emissão de carbono pelas florestas; 207- Ecologia (autoecologia, 

sinecologia e fitossociologia); 208- Fitorreguladores de crescimento (auxinas, giberelinas, 

citocininas, etileno e ácido abscísico); 209- Valoração de recursos genéticos; 210- Erosão 

genética e perda de espécies; 211- Perda e fragmentação de habitats; 212- Código genético 

(propriedades: três nucleotídeos por códon, formado em trincas, sem vírgula, não sobreposto, 

degeneração e oscilação, ambiguidade, tem ponto inicial, tem ponto final, é universal- exceção: 

ocorre em mitocôndrias do ser humano, leveduras e várias outras espécies); 213- Bases 

nitrogenadas (adenina, guanina, citosina, timina/uracil), 214- Prospecção da biodiversidade e 

genes tropicais; 215- Prospecção de demandas; 216- Mercado inovador (aromáticos, essências, 

fármacos, biocidas, fitoterápicos, cosméticos); 217- Rastreabilidade de produtos da agricultura 

e pecuária; 218- Nanotecnologia; 219- Bioinformática; 220- Citogenética; 221- Botânica e 

taxonomia; 222- Fitopatologia e entomologia; 223- Automação; 224- Isolamento de extratos e 

moléculas; 225- Sistemas florestais nativos e exóticos, e etnobiologia; 226- Consorciação e 

associação de produtos; 227- Rotação e sucessão de culturas; 228- Recuperação de áreas 

degradadas; 229- Desertificação de habitats; 230- Biomas  (Amazônia, Mata Atlântica, 

Cerrados, Pantanal, Pampas, Caatinga, Áreas Costeiras e Áreas Marinhas), 231- Cultura de 

células, tecidos e órgãos; 232- Isolamento, expressão e clonagem de genes; 233- Fusão de 

protoplastos e cíbridos; 234- Genomas funcionais; 235- Genes tropicais e genes subtropicais; 

236- Transgenia; 237- Biofábricas; 238- Vigilância sanitária; 239- Sistemas de produção; 240- 

Gestão e avaliação de projetos; 241- Inventário de recursos genéticos; 242- Pilares do 

agronegócio brasileiro (renda agrícola, crédito rural, pesquisa agropecuária, assistência técnica 

e extensão rural); 243- Planos de contingência; 244- Estímulo ao empreendedorismo; 245- 

Marketing e comercialização; 246- Pontos de venda de produtos agrícolas; 247- Prevenção de 

acidentes; 248- Clima organizacional; 249- Equipe multidisciplinar e multi-institucional; 250- 

Modelo de gestão premonitório (antecipador de tendências); 251- Isocromossomos; 252- 

Transposons; 253- Efeito de xênia; 254- Segregação transgressiva e hibridação introgressiva; 

255- Apomixia e partenocarpia; 256- Fotossíntese e eficiência fotossintética; 257- Mapa 

citológico, mapa citogenético e mapa genético; 258- Leis de Mendel (herança monogênica, 

princípio da distribuição independente e ligação gênica); 259- Acidentes citológicos e 

variegação; 260- Diversidade genética, variabilidade genética e variância genética; 261- Plantas 

de ciclo C3 e C4; 262- Evolução (fenômeno natural e gradativo); 263- Sindrome de Down ( 

trissomia no cromossomo 21), síndrome de Edwards (trissomia no cromossomo 18) e síndrome 

de Patau (trissomia no cromossomo 13); 264- Hiléia amazônica (imenso bosque ou coleção de 

plantas); 265- Variação biológica; 266- Tipos climáticos (Afi, Ami, Awi); 267- Graus de 

liberdade; 268- Herança extracromossômica; 269- Cromossomo, genóforo, plasmone e 
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plastoma; 270- Macho-esterilidade citoplasmática; 271- Cruzamentos recíprocos e cruzamentos 

dialélicos; 272- Ensaios biológicos; 273- Epistemologia; 274- Bactérias diazotróficas 

(Rhizobiales- rizóbios); 275- Estatística empírica; 276- Dicogamia (protandria e protoginia); 277- 

Monopólio e oligopólio; 278- Genética, gene, pseudo gene, célula viva e divisão celular; 279- 

Procariotos e eucariotos; 280- Cromátide, centrômero, complexo sinaptonêmico, quiasma, 

permuta, sinapse e assinapse; 281- Metástase e melanoma; 282- Distribuição de populações de 

leguminosas (aleatória, colonial, uniforme e espacial); 283- Amostragem e tamanho efetivo da 

população; 284- Aminoácidos essenciais (não produzidos pelo organismo humano)- 

Fenilalamina, Isoleucina, Leucina, Metionina, Arginina, Serina, Valina e Triptofano; 

Aminoácidos produzidos pelo organismo humano- Alamina, Cisteína, Ácido Aspártico, Ácido 

Glutânico, Glicina, Histidina, Lisina, Asparagina, Prolina, Glutamina, Treonina e Tirosina ; 

285- Eletroforese, bandas (padrão de segregação de alelos) e eletroporação de protoplastos; 286- 

Harmonia ponderada integrada (HPI); 287- Dogma central da biologia; 288- Dogma central dos 

recursos genéticos; 289- Transcriptase reversa; 290- Herança quantitativa e herança qualitativa; 

291- Caráter monogênico, oligogênico e poligênico; 292- Genótipo e fenótipo; 293- Número 

haplóide e número básico de cromossomos; 294- Homozigoto, hemizigoto e heterozigoto; 295- 

Efeitos pleiotrópicos; 296- Mitocôndrias e cloroplastos; 297- Desenvolvimento das plantas 

(crescimento, morfogênese, diferenciação, alongamento e especialização); 298- Flexibilidade 

morfofisiológica; 299- Plasticidade fenotípica e homeostase genético-fisiológica; 300- 

Plasticidade fenotípica e homeostase do desenvolvimento; 301- Evolução filética e 

morfofisiologia vegetal; 302- Aberrações cromossômicas; 303- Sementes fotoblásticas; 304- 

Plantas caducifólias; 305- Plantas angiospermas e gimnospermas; 306- Mutação espontânea e 

mutação induzida; 307- Equilíbrio de ligação (Hardy e Weinberg); 308- Melanismo; 309- 

Ginogênese e androgênese; 310- Macronutrientes (N-P-K-Ca-Mg-S); 311- Micronutrientes (Cu-

Co-Cl-Mn-Mo-Zn-Fe-Bo); 312- Floração e frutificação ; 313- Gametas e cromátides; 314- 

Sesquidiplóides; 315- Fruticultura tropical; 316- Melhoramento genético preventivo; 317- 

Fitomelhoramento; 318- Dormência de sementes e germinação epígea e germinação hipógea; 

319- Reservatório gênico; 320- Herança multifatorial; 321- Exsicata; 322- Mapoteca; 323- 

Cariótipo; 324- Lato sensu; 325- Stricto sensu; 326- Meiose e mitose; 327- Citocinese; 328- Rotas 

metabólicas; 329- Marcadores genéticos; 330- Isoenzimas; 331- Locos quantitativos; 332- 

Modelo misto; 333- Modelo aleatório; 334- Análise da variância; 335- Esperança do quadrado 

médio; 336- Análise genética; 337- Soma de quadrados e método do quadrado mínimo; 338- 

Modelo matemático; 339- Modelo estatístico; 340- Estratégia de coleta de germoplasma; 341- 

Coancestria; 342- Xenogamia e geitogamia- 343- Auto incompatibilidade; 343- Efeito 

antropogênico; 344; Fenologia; 345- Vizinhança reprodutiva; 346- Fluxo de grão de pólen; 347- 

Polinização aberta; 348- Polinização fechada; 349- Mutação gênica (inversão, duplicação, 

deleção, translocação); 350- Autopoliploidia e alopoliploidia.  

Como fruto da experiência do autor na elaboração de artigos, trata-se de uma 

espécie de lista de verificação auxiliar ou mesmo ajuda-memória sobre tópicos que 

podem ser abordados em um determinado projeto ou mesmo no preparo de ementas 

de aulas didáticas, onde é desejada a exploração da visão e gestão estratégica, isto é, 

tomar a decisão correta no processo de mudança, quando for conveniente. 

 


