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A gestão de projetos por Corrente Crítica (Critical Chain Project Management 

- CCPM), baseada na Teoria das Restrições (Theory of Constraints - TOC), 

apresenta uma série de novos paradigmas que permitiram avanços sobre os 

métodos tradicionais de gestão de projetos. O objetivo deste trabalho é 

identificar os principais periódicos, congressos e autores sobre CCPM, além 

de verificar a evolução das publicações no decorrer dos anos. Para 

cumprimento deste objetivo, realizou-se uma análise bibliométrica sobre o 

tema na base de dados Web of Science, em que foram identificadas 301 

publicações das quais, após a adoção de alguns critérios de exclusão, 124 

foram avaliadas. Evidenciou-se um crescimento nas pesquisas sobre CCPM 

nos últimos anos, além de publicações em importantes periódicos da área de 

gestão de operações, gerenciamento de projetos e pesquisa operacional, 

como o International Journal of Production Research e o European Journal of 

Operational Research. O congresso que mais recebeu trabalhos sobre o tema 

foi o IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering 

Management. Os autores com mais publicações sobre o tema vêm 

pesquisando CCPM mediante abordagens quantitativas que exploram 

modelagem e/ou métodos analíticos. 
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1. Introdução 

De acordo com Lechler et al. (2005), algumas obras, como Steyn (2002) e Newbold (1998), 

sugerem que a Gestão de Projetos por Corrente Crítica (Critical Chain Project Management - 

CCPM), baseada na Teoria das Restrições (Theory of Constraints – TOC) de Eliyahu 

Goldratt, é o mais importante paradigma em gestão de projetos (GP) desde a introdução do 

Método do Caminho Crítico (Critical Path Method - CPM). Eles se referem à CCPM como a 

direção para a GP no século XXI. Em contraposição, outras obras, como Maylor (2000), Raz 

et al. (2003) e McKay e Morton (1998) questionam a sua inovação e argumentam que a 

CCPM consiste de conceitos já conhecidos apresentados de uma maneira diferente. Mais 

recentemente, estudiosos têm explorado as ferramentas da CCPM por meio de métodos 

analíticos e matemáticos (HU et al., 2014; ZHENG et al., 2014; MA et al., 2014), 

demonstrando que o tema se encontra amadurecido como um método de GP. 

Segundo Steyn (2002), a principal diferença entre a CCPM e métodos tradicionais de GP 

(como o PERT/CPM) é que ela não só considera o tempo de execução das tarefas e a relação 

lógica entre elas, mas também considera o conflito de recursos entre as tarefas. A CCPM 

enfoca que o fator que restringe o tempo de projeto não seria o caminho crítico, mas sim a 

corrente crítica. Além disso, a CCPM elimina os efeitos negativos da incerteza sobre o 

processo de execução do projeto, adicionando segurança às tarefas e garantindo que o projeto 

seja bem executado mesmo em um ambiente dinâmico. 

Peng, Junwen e Huating (2007) consideram que as técnicas tradicionais de GP incorporam 

menos os aspectos físicos e psicológicos dos gerentes de projetos e dos membros de equipes 

de projetos. A ideia central da CCPM é refletir os fatores ambientais e psicológicos como um 

todo em GP.  

Por se tratar de um tema em fase de transição de pesquisas conceituais para pesquisas 

quantitativas, justifica-se um mapeamento da literatura até então, de forma a guiar futuros 

estudos. Diante disso, o objetivo deste trabalho é identificar os principais periódicos, 

congressos e autores sobre CCPM, além de verificar a evolução das publicações no decorrer 

dos anos. Para cumprimento deste objetivo, realizou-se uma análise bibliométrica sobre o 

tema. 
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Após esta introdução, o artigo primeiramente apresenta uma revisão teórica concisa sobre 

CCPM. Em seguida, apresenta-se e explica-se como foi feita a pesquisa bibliométrica. Logo 

após, os resultados são exibidos e analisados. Por fim, são expostas as considerações finais. 

2. Teoria das Restrições e Gestão de Projetos por Corrente Crítica 

A Teoria das Restrições surgiu na área de Gestão de Operações como método para 

planejamento e controle da produção (RAND, 2000) e suas premissas, posteriormente, 

passaram a ser estendidas para soluções em outras áreas. Desde 1997, a TOC busca 

desenvolver aplicações no âmbito da GP. Uma das aplicações é a programação de um projeto 

único, de maneira a reduzir a duração do projeto e simplificar o seu controle. Este é o tema 

principal do romance Corrente Crítica (GOLDRATT, 1997), que dá nome à abordagem. Na 

parte final do romance, existe alguma indicação de uma futura aplicação para alocar recursos 

compartilhados por múltiplos projetos (STEYN, 2002). 

A CCPM possui um foco claro na gestão do tempo dos projetos. Isso não significa, porém, 

que os aspectos de orçamento e escopo são negligenciados. Uma primeira premissa básica da 

CCPM é que uma adequada gestão do tempo permite benefícios na gestão do escopo e de 

custos (por exemplo, um projeto atrasado incorre em um aumento de custos e/ou corte nas 

especificações iniciais para garantir a entrega no prazo). Outra premissa é que a forma 

tradicional como se insere segurança nas tarefas individuais de um projeto está na raiz dos 

problemas observados nas práticas de gestão do tempo (GOLDRATT, 1997). A fim de reduzir 

os efeitos da incerteza, os gestores definem a duração das tarefas e o orçamento com uma 

margem que garanta o cumprimento do planejamento (RAZ et al. 2004).  

Apesar das seguranças inseridas em cada tarefa, para a CCPM, os projetos falham devido a 

comportamentos específicos dos membros da equipe de projeto. Estes comportamentos 

arquetípicos são (ROBINSON; RICHARDS, 2010): Procrastinação ou Síndrome do 

Estudante (tarefas são executadas somente quando o nível de urgência a elas relacionado é 

alto o suficiente para justificar o esforço para completá-las), Lei de Parkinson (tarefas tendem 

a ocupar todo o tempo e orçamento a elas destinados, pois tempo ocioso é visto como 

prejudicial) e Multitarefas ruins (os recursos são pressionados a mostrar progresso em várias 

tarefas simultaneamente, o que estende a duração de todas as tarefas). 
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O ponto de partida para a aplicação da CCPM em um projeto é uma lista de tarefas, 

juntamente com suas estimativas de duração e dependências. O primeiro passo consiste em 

desenvolver um cronograma inicial para as tarefas do projeto (RAND, 2000). A CCPM 

identifica a "Corrente Crítica" como o conjunto de tarefas que resulta no caminho mais longo 

para conclusão do projeto após a eliminação de conflitos entre as tarefas que compartilham 

recursos. A Corrente Crítica fornece a data de conclusão prevista do projeto.  

A CCPM lida com a incerteza deslocando a segurança das tarefas para o fim do seu respectivo 

ramo, o que permite manter muito menos segurança do que a soma das seguranças removidas. 

Às seguranças colocadas nos finais dos ramos de tarefas dá-se o nome de “pulmão” ou buffer 

(RAZ et al., 2003). Pulmões aparecem como tarefas no plano de projeto, mas não há trabalho 

destinado a eles. Segundo Leach (1999), a CCPM protege a data de conclusão do projeto por 

meio do Pulmão de Projeto (Project Buffer), colocado no fim da Corrente Crítica. Os pulmões 

exploram a lei estatística de agregação, protegendo o projeto das incertezas das tarefas 

individuais usando proteções compartilhadas.  

Outros pulmões propostos pela CCPM são (LEACH, 1999; HERROELEN; LEUS, 2001) o de 

Convergência (Feeding Buffer) – que protege a Corrente Crítica de atrasos em caminhos que a 

alimentam – e de Recurso (Resource Buffer) – que, por meio de avisos, protege a Corrente 

Crítica da não disponibilidade dos recursos que irão realizar tarefas pertencentes a ela. 

A CCPM controla o progresso do projeto por intermédio do Gerenciamento de Pulmões 

(Buffer Management – BM). Quando a soma do tempo decorrido com o tempo restante para 

se completar uma tarefa supera a estimativa inicial, este excedente consome parte do pulmão. 

A quantidade de pulmão utilizada fornece ao gerente de projeto informação acerca do estado 

do projeto e de quando tomar ações corretivas. Os pulmões podem ser divididos em três 

partes iguais de tempo que indicam respectivamente “variação esperada”, “variação normal” e 

“variação anormal” (BUDD; CERVENY, 2010). 

A CCPM assume que os recursos são essencialmente fixos e que múltiplos projetos devem ser 

escalonados com base no uso do recurso limitado. Especificamente para gerenciamento de 

multiprojetos, a CCPM propõe o pulmão de programação (Scheduling Buffer). Em ambientes 

de multiprojetos, cada projeto é programado da mesma forma como em um ambiente de 

projeto único. A fim de minimizar a necessidade de compartilhar recursos e certificar que 
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atrasos em um projeto não afetem outros projetos, a entrada de novos projetos no sistema 

deve ser controlada. Para isso, é definido um Recurso de Programação (Scheduling Resource). 

Ele é escolhido entre os recursos que participam da maioria dos projetos. Um pulmão 

específico é definido em cada projeto à frente da primeira tarefa a ser executada pelo Recurso 

de Programação, a fim de minimizar o impacto de problemas ocorridos em um dado projeto 

no portfólio de projetos inteiro. Essa proteção é chamada Pulmão de Programação 

(Scheduling Buffer) (BUDD; CERVENY, 2010; YANG; FU, 2014). 

Há ainda outros conceitos voltados à operacionalização da CCPM como o full kitting e o 

congelamento de projetos. Full kitting é o processo de elucidação dos requisitos do projeto, da 

aprovação do projeto pelas partes envolvidas, da preparação dos materiais e recursos para uso 

e todas as outras ações necessárias para garantir a boa execução do projeto (REALIZATION 

TECHNOLOGIES, 2010). As multitarefas ruins são comuns em ambientes de multiprojetos 

onde os recursos compartilhados estão trabalhando em vários projetos em paralelo. Uma 

solução para reduzir drasticamente as multitarefas ruins em tais ambientes é simplesmente 

definir um número máximo de projetos abertos, mesmo que isso signifique o congelamento de 

projetos (HOLT; BOYD, 2010). Um número grande de projetos em aberto reduz a taxa de 

conclusão de projetos, porém, um número pequeno aumenta a incidência dos efeitos 

psicológicos (HERMAN; GOLDRATT, 2010). 

3. Método de Pesquisa 

Para se alcançar o objetivo de pesquisa, foi adotado como método a análise bibliométrica. A 

base escolhida para coleta do material bibliográfico foi a Web of Science da Thomson Reuters, 

porque esta base é a mais rigorosa e restrita (todos os periódicos estão presentes no Journal 

Citation Reports) entre as bases de maior prestígio. Para fins de reprodutibilidade da pesquisa, 

ressalta-se que os dados foram coletados no dia 15/03/2015. Os termos de busca e operadores 

lógicos utilizados foram: “critical chain” OR (“theory of constraints” AND project*). Esta 

busca foi realizada no campo de busca “Tópico” que envolve títulos dos artigos, resumos, 

palavras-chave do autor, palavras-chave criadas (keywords plus). Os resultados da pesquisa 

incluíram não só artigos de revistas científicas, mas também artigos de congressos, revisões, 

revisões de livros e notícias. 
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Foram definidos previamente critérios de exclusão para reduzir a amostra encontrada, 

incluindo somente artigos relevantes para este estudo. Os artigos foram filtrados por 

intermédio da leitura do título e resumo. Assim, foram excluídos artigos que não tivessem 

relação com o tema de pesquisa, trabalhos duplicados e trabalhos sem resumo e/ou sem 

indicação de autores. Para fins de análise, os documentos restantes foram reclassificados em 

apenas duas categorias: artigos de periódicos e artigos de congresso. 

A etapa final foi a análise estatística dos dados e a elaboração de gráficos, foi feita por meio 

do Microsoft Excel 2013, visando encontrar os periódicos e congressos com maior quantidade 

de publicações sobre tema, a evolução do número de trabalhos sobre CCPM ao longo dos 

anos, os autores com mais trabalhos publicados sobre o tema e a distribuição dos tipos de 

documento referentes à CCPM. Ainda, especificamente para artigos de periódicos, buscou-se 

aferir quais métodos são mais comumente utilizados na literatura de CCPM. Os trabalhos 

foram classificados quanto ao método da seguinte forma: empírico (reúne estudos de caso, 

pesquisas survey, experimentos e estudos de campo), modelagem e métodos analíticos 

(reúnem trabalhos de simulação e modelagem matemática) e teórico (reúne trabalhos 

conceituais). 

O encadeamento de atividades desta análise bibliométrica, descrita nesta seção, pode ser 

visualizada na figura 1. 

Figura 1 – Etapas da Pesquisa Bibliométrica 



 

XXXV ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
Perspectivas Globais para a Engenharia de Produção 

Fortaleza, CE, Brasil, 13 a 16 de outubro de 2015. 

 

 

 
 

7 

  

Filtro

Definição das 
palavras-chave

Pesquisa inicial 
na base 

Web of Science

Resultado da 
Pesquisa 

(documentos)

Definição dos 
critérios de 

exclusão

Artigos Válidos

NÃO

SIM

FILTRO
Leitura de 

Título e Resumo
+

Critérios de 
Exclusão 

Artigos Excluídos

Análise dos 
dados

 

4. Resultados 

A pesquisa inicial na base de dados, descrita na seção de Método, resultou em 301 

documentos. Aplicando-se os critérios de exclusão propostos, foram identificados 124 

documentos considerados válidos para este estudo. O termo “critical chain” é utilizado de 

forma recorrente em trabalhos sobre polímeros. Este fato foi responsável por uma parte 

expressiva das exclusões. Desta amostra de 124 documentos, 79 são trabalhos de congresso 

(proceedings papers), 42 são artigos de periódicos (article), um artigo foi publicado em 

congresso e posteriormente foi publicado em um número de periódico, um documento é uma 

revisão de livro (book review) e um documento é uma revisão de literatura (review). A figura 

2 apresenta graficamente a distribuição dos documentos por tipo de fonte. 

Figura 2 – Quantidade de trabalhos por tipo de documento 



 

XXXV ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
Perspectivas Globais para a Engenharia de Produção 

Fortaleza, CE, Brasil, 13 a 16 de outubro de 2015. 

 

 

 
 

8 

 

A figura 3 apresenta o número de publicações sobre CCPM por ano na base estudada. Os 

primeiros trabalhos datam de 1997, mesmo ano de publicação do livro “Corrente Crítica” que 

introduziu a abordagem (GOLDRATT,1997). A média de artigos publicados foi de 6.5 

trabalhos por ano. Há uma clara tendência de crescimento, com um aumento importante de 

2004 (2 artigos) para 2005 (8 artigos). Os anos com maior número de trabalhos publicados 

são 2009 (16 trabalhos), 2012 (17 trabalhos) e 2014 (13 trabalhos). Aproximadamente um 

terço dos trabalhos (34,7%) foi publicado nos últimos cinco anos (de 2011 a 2015), o que 

evidencia que o tema continua atual. 

Figura 3 – Número de publicações sobre CCPM por ano 
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Foram identificados a partir da amostra os autores com mais trabalhos publicados na base 

sobre CCPM. Este resultado apontou que 85% dos autores (213 de 250) publicaram um único 

trabalho. Dos 37 autores com mais de uma publicação, nove apresentam três ou mais artigos. 

Os nomes e quantidades de trabalhos destes autores estão apresentados na figura 4. O autor 

mais citado foi o chinês Wuliang Peng da Shenyang Ligong University, porém, somente um 

dos cinco artigos relacionados a este autor era de periódico. Os autores com mais artigos em 

periódicos foram Herroelen e Leus, que publicaram todos os seus três artigos sobre o tema em 

periódicos. Deve-se ressaltar que estes autores publicaram estes três artigos em coautoria.  

Figura 4 – Autores com mais publicações 

 

Para fins de análise, os documentos foram reclassificados em apenas duas categorias: artigos 

de periódicos e artigos de congresso. Tanto a revisão de literatura (oriunda da revista 

International Journal of Production Research) quanto a revisão de livro (proveniente da 

revista Harvard Business Review) foram classificadas como artigos de periódico. O artigo que 

foi publicado tanto em congresso quanto em periódico foi incorporado nas duas categorias. 

Portanto, houve 45 documentos classificados como artigos de periódico e 80 como de 

congresso. 

Com relação aos artigos de periódico, foram identificadas 27 revistas com artigos 

relacionados ao tema. Somente oito destas revistas continham mais de um documento sobre 

CCPM. Estas revistas respondem por aproximadamente 58% (26 de 45) dos artigos 

pesquisados. O periódico com maior número de trabalhos foi o International Journal of 

Production Research com seis documentos. Outros periódicos com mais de duas publicações 
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são o Journal of Construction Engineering and Management-ASCE (cinco artigos), o 

International Journal of Project Management (quatro artigos) e o European Journal of 

Operational Research (três artigos). Os resultados apontam a importância da CCPM não só 

para pesquisas em projeto ou em áreas típicas de projeto como a construção, mas para a 

pesquisa em operações como um todo. Apesar da CCPM apresentada por Goldratt utilizar de 

métodos simples do ponto de vista matemático (como visto na revisão teórica deste artigo), 

foi identificada uma presença significante de três trabalhos no European Journal of 

Operational Research (uma das revistas de maior impacto em pesquisa operacional) sobre o 

tema. A figura 5 apresenta todas as revistas com mais de um artigo publicado sobre o tema. 

Figura 5 – Periódicos com mais trabalhos sobre CCPM 

 

Para os artigos de periódicos, a partir da leitura dos resumos, foram identificados os métodos 

empregados em estudos de CCPM. A classificação utilizada foi descrita na seção de Método 

de Pesquisa. Os resultados indicaram uma distribuição equilibrada entre os métodos 

utilizados. Destaca-se a quantidade menor de trabalhos empíricos se comparada às outras 

classificações. Os resultados encontrados estão expressos na figura 6. 

Figura 6 – Quantidade de artigos de periódico por método de pesquisa 
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Quanto aos artigos de congresso, foram identificados sete eventos com mais de três 

publicações sobre CCPM. O congresso com mais trabalhos publicados foi o IEEE 

International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management com 

quatro artigos. A figura 7 expõe os congressos com mais publicações e o número de trabalhos 

publicados.  

Figura 7 – Congressos com mais trabalhos sobre CCPM 

 

5. Análise dos resultados 

Destaca-se entre os resultados a tendência de crescimento de publicações sobre o tema. 

Aproximadamente um terço dos trabalhos foram publicados desde 2011, sendo 2014 um dos 

anos com maior número de publicações (13 trabalhos). Este resultado evidencia a importância 
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acadêmica recente da CCPM, demonstrando que ainda há lacunas teóricas e oportunidades de 

pesquisa no tema. 

A quantidade menor de trabalhos empíricos encontrada pode ser um indício de que a literatura 

ainda carece de estudos mais robustos metodologicamente que não só confirmem o já amplo 

debate teórico, mas que busquem relacionar a CCPM com outros temas, que estejam maduros 

teoricamente ou totalmente novos. 

Nota-se que grande parte dos autores com mais trabalhos publicados realiza pesquisas com 

ênfase em métodos quantitativos e pesquisa operacional. Todos os autores mencionados na 

figura 4 apresentam algum artigo que discute a CCPM quantitativamente, como, por exemplo, 

buscando formas de se otimizar a dimensão de pulmões. Reforça esta relevância da pesquisa 

quantitativa em CCPM a expressiva quantidade de trabalhos em periódicos cujo método foi 

classificado como modelagem ou método analítico (ver figura 6). Outro fato que corrobora 

com este resultado é a presença de periódicos como o European Journal of Operational 

Research (ver figura 5) e de congressos como o Chinese Control and Decision Conference 

(ver figura 7) entre as fontes com maior número de publicações e que são eminentemente de 

natureza quantitativa.  

Percebe-se que estudos em CCPM não estão concentrados em poucos autores. Como 

apresentado, 85% dos autores apareceram na lista com apenas um trabalho publicado. Dessa 

forma, é difícil identificar pesquisadores principais na área a partir da análise deste conjunto 

de artigos. 

Destaca-se um grande número de artigos de congresso frente aos de periódicos (quase o 

dobro).  Isso pode representar uma tendência de trabalhos práticos, com método de mais fácil 

aplicação, ainda que com menor contribuição teórica.  

Na análise dos periódicos, são observadas importantes revistas nas áreas de gestão de 

operações (International Journal of Production Research), gerenciamento de projetos 

(International Journal of Project Management) e pesquisa operacional (European Journal of 

Operational Research). O principal congresso identificado é da área de Engenharia de 

Produção (IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering 

Management).  Este resultado mostra a multiplicidade de temas dentro das áreas de 

Engenharia de Produção e Administração em que a CCPM pode ser explorada.  
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Periódicos com trabalhos em áreas técnicas (fora do campo gerencial) também estão 

presentes. Podem-se citar periódicos como o Journal of Construction Engineering and 

Management, Expert Systems and Aplications e o Journal of South Afrincan Institute of 

Mining and Metallurgy. Da mesma forma, congressos nas áreas de construção e 

comunicações estão entre os principais apontados na pesquisa. Estes periódicos e congressos 

se referem a áreas em que projetos se fazem presentes e seu gerenciamento passa a ser uma 

preocupação. 

6. Considerações finais 

A literatura de CCPM tem entrado em uma fase de maturidade conceitual, o que pode ser 

evidenciado pelo expressivo número de trabalhos empíricos e, principalmente, de modelagem 

matemática nos últimos anos (por exemplo, Hu et al. (2014), Zheng et al. (2014), Ma et al. 

(2014)). Por se encontrar em fase de transição, a investigação a respeito do atual estado da 

CCPM como tema de pesquisa auxilia os pesquisadores e praticantes a identificarem com 

maior facilidade as publicações recentes sobre a área, os autores cujos trabalhos são 

relevantes para o tema e alguns periódicos indicados para publicação de estudos em CCPM. A 

pesquisa bibliométrica tem o papel de sintetizar os resultados de publicações compilados em 

bases de artigos e periódicos, extraindo resultados estatísticos de buscas por palavras-chave 

selecionadas. Assim, é possível se traçar um perfil das pesquisas em um determinado tema, 

guiando pesquisas futuras. 

O objetivo proposto para este estudo foi identificar os principais autores, periódicos e 

congressos e analisar o atual estado da pesquisa em CCPM, a partir de uma pesquisa 

bibliométrica sobre o tema. Pode-se afirmar que o objetivo foi alcançado, dentro das 

limitações metodológicas do trabalho. Evidenciou-se um crescimento nas pesquisas sobre 

CCPM  nos últimos anos, além de publicações em importantes periódicos da área de gestão de 

operações, gerenciamento de projetos e pesquisa operacional. Isso mostra que a pesquisa em 

CCPM ainda apresenta lacunas teóricas e oportunidades para estudos no futuro. 

Principalmente no que tange à pesquisa operacional, os principais autores identificados 

apresentam trabalhos quantitativos que exploram modelagem e/ou métodos analíticos. A 

pesquisa apontou oito periódicos e onze congressos com mais de um artigo no tema. Destes, o 

principal periódico foi o International Journal of Production Research (com seis trabalhos) e 

o principal congresso foi IEEE International Conference on Industrial Engineering and 
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Engineering Management (com quatro trabalhos). Outros periódicos com número expressivo 

de trabalhos sobre CCPM foram o Journal of Construction Engineering and Management-

ASCE, o International Journal of Project Management (quatro artigos) e o European Journal 

of Operational Research.  Pesquisadores em CCPM e TOC podem direcionar suas 

publicações a estes congressos e periódicos indicados neste estudo. 

Os resultados desta pesquisa devem ser entendidos dentro de suas limitações metodológicas. 

A busca de artigos se limitou à base de dados Web of Science, que é mais restrita, ainda que 

apresente apenas artigos com maior qualidade, de periódicos avaliados pelo JCR (Journal 

Citation Report). A pesquisa também se limitou às palavras-chave selecionadas. Não foram 

considerados congressos nacionais como o Encontro Nacional de Engenharia de Produção 

(ENEGEP) e o Simpósio de Engenharia de Produção (SIMPEP). Deve-se levar em conta 

ainda a subjetividade no filtro dos artigos válidos, mesmo se estabelecendo critérios claros 

para exclusão. 

Como recomendações para estudos futuros, a pesquisa poderia ser replicada em bases de 

dados mais amplas, como Scopus e Google Scholar. Ademais, poder-se-ia repetir a busca para 

periódicos e congressos nacionais, verificando o impacto do tema no Brasil. Estudos 

poderiam também promover a sistematização do conjunto de artigos analisado, encontrando 

os tópicos com tendência de crescimento de publicações. 
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