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Buscar Assunto

• O Portal de Periódicos oferece facilidades para o usuário realizar 
levantamentos sobre a produção científica gerada por pesquisadores em 
todo o mundo. 

• Dispõe de ferramenta de busca que permite identificar artigos e 
documentos  que tratam sobre os termos utilizados na busca. Recupera 
os assuntos de interesse do usuário. 

• A busca é realizada em diferentes fontes de informação e os resultados 
podem ser analisados com filtros, referentes aos conteúdos 
recuperados.



Na busca, sugere-se que o usuário utilize termos em 
inglês para recuperar a literatura científica dos periódicos 
do Portal.

Exemplos:
• Interesse sobre  mudanças climáticas use: Climate change;
• Trabalhos que tratem sobre fumo, nicotina, tabaco use: Smoking OR 

nicotin* OR tobaco
• Documentos sobre floresta tropical e desmatamento use: Tropical 

forestry AND  (defor?station OR devastation)
• Agricultura orgânica use: “organic agriculture” OR “organic farm”
• Energias renováveis  que estão sendo estudadas além dos 

biocombustíveis, use: renewable energy NOT biofuel



• Buscando por uma expressão ‐ Uso de termos simples e compostos:
– O uso de aspas no “termo composto”  recupera os registros que contenham as palavras juntas. 

“Global warming”
– O termo composto, sem aspas, o sistema localiza registros que contenham as palavras, não 

importando a posição.

• Uso de booleanos:
– Os operadores devem ser digitados em letras maiúsculas, caso contrário será considerado 

como parte da expressão de busca.
AND
OR
NOT 

• Se nenhum operador for incluído a busca é realizada procurando todas as palavras.

Buscar Assunto – simples ou 
avançada



• Uso de caracteres curinga:

?     Use o sinal de interrogação no lugar de uma letra 
para que a ferramenta de busca encontre as variações da grafia da palavra.

• Wom?n        para recuperar woman e women

* Use o sinal de asterisco no final da palavra para recuperar as variações dos sufixos 

• Behavio*         para recuperar behavior , behaviour
• Sustain*          para recuperar sustainable , sustainability
• Develop*         para recuperar development , developing, developmental

Buscar Assunto – simples ou 
avançada



• Agrupando termos dentro de uma expressão 
de busca

– Energy (biofuel OR renewable energy)

– climate (hurricane OR storm damage)

Buscar Assunto – simples ou 
avançada



Resultado da busca, informações  e recursos disponíveis.  As 
informações são documentos recuperados em várias bases.



• Relevância – o ranking de um registro no Primo leva vários fatores em consideração.

– Pesos diferentes atribuídos à existência do termo de busca em locais diferentes, bem como a quantidade de 
vezes que os termos aparecem 
(exemplo: existência do termo de busca nos metadados Versus o mesmo termo dentro do texto completo 
do documento)

– A relevância considera a ordem dos termos de busca e a sua proximidade tanto nos metadados quanto no 
texto completo (“search‐wise distance”).

– A relevância do recurso leva em consideração medidas de utilização do texto da citação por usuários do 
Primo em todo o mundo.

– Datas de publicação.

Resultados das buscas: ordenação dos 
registros recuperados



• Data mais recente – ordenação dos registros dos anos mais recentes, para os anos mais antigos.

• Mais acessados – o cálculo é baseado nas ações de acesso ao texto completo. 
– Na quantidade de vezes que usuários do “Primo Central Index (PCI)” no mundo todo, incluindo a Capes, 

fizeram uma das seguintes ações: 
envio do registro para o Meu Espaço, 
clique no Ícone de acesso ao texto completo,
clique no link no Título do documento,
clique na aba Detalhes, 
clique em Exibir online.

• Autor – ordenação dos registros pelo autor do documento.

• Título – ordenação do registro pelo título do documento.

Resultados das buscas: ordenação dos 
registros recuperados



Clique no ícone para acessar o texto completo



O texto completo será exibido em 
uma nova janela



Adicionar ao Meu Espaço 



Visão detalhada do registro. 



Em “Recomendações” são apresentados artigos que foram utilizados 
por usuários e indicados por padrões de uso associativo.
= usuário que pediu este artigo A também pediu o artigo B e o C.



Em “Todas Versões” apresenta  o registro em diferentes fontes.
Para retornar ao resultado da busca clique no X em “Refinado por”:


