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Com mais de 155.000 membros, a
American Chemical Society (ACS) é a
maior sociedade científica do mundo e é
líder global na disseminação de
informações científicas e tecnológicas,
publicando resultados de pesquisas
desenvolvidas pelos cientistas mais
renomados de todo mundo em todas as
áreas que fazem interface com a
química, como: ciências médicas,
ciências da terra, ciências agrárias e de
alimentos, engenharias, física, biologia,
farmacologia, meio ambiente, energia,
petróleo, biotecnologia, nanotecnologia
etc.



JACS é lançado
1879

Fundada
em 1876

Sede estabelecida
em 1941

Carta Nacional da 
ACS assinada por 

Roosevelt em 1937

Criação do primeiro
International Chapter 

em 1993

Charles F. Chandler

A ACS nasce no Século XIX



+8,700
A C S

+165M+3.6M +156M

+180 +20 +30 +155,000 +130

PUBLICAÇÕES DE 
GANHADORES DO 

PRÊMIO NOBEL 

CITAÇÕES DE 
ARTIGOS ACS

DOWNLOADS DE 
ARTIGOS ACS

SUBSTÂNCIAS 
QUÍMICAS 

REGISTRADAS

SEÇÕES 
LOCAIS

INTERNATIONAL 
CHAPTERS

DIVISÕES 
TÉCNICAS

MEMBROS PAÍSES



Promovendo Acesso às pesquisas científicas mais importantes do mundo
Most trusted. Most cited. Most read. 

• Os conteúdos científicos da ACS oferecem acesso
às pesquisas científicas mais importantes do
mundo;

• Mais de 55.000 novos artigos revisados por
pares publicados anualmente;

• Mais de 33 milhões de pesquisadores
envolvidos em mais de 1,3 milhão de artigos
científicos;

• Mais de 156 milhões de downloads de artigos
de mais de 6.000 instituições de pesquisa de todo
mundo.



Pesquisas na plataforma de 
revistas científicas da ACS  
Via Portal de Periódicos 
CAPES



CERTIFIQUE-SE SOBRE SUA AUTENTIFICAÇÃO DE ACESSO
Há duas opções de autenticação – via IP ou via acesso CAFe

2. Caso não esteja conectado a um IP autorizado 
(conforme passo 01), você poderá acessar os 

conteúdos da CAPES de qualquer lugar logando-
se ao CAFe – solução que permite acesso remoto. 

(ver passo 2.1) 

1. Para ter acesso completo aos conteúdos 
científicos da ACS, você precisa certificar-se 
de que está autenticado.  Se o nome da sua 
instituição aparecer automaticamente nesta 

área, significa você está logado a partir de um  
IP autorizado. Nesse caso, não é necessário 

autenticar-se via CAFe (passo 2).



Acesso via acesso remoto CAFe

2.1 – Para logar 
no CAFe, digite a 
sigla ou nome da 
sua instituição e 
clique em enviar.



2.2 - Use as 
credenciais de acesso 

da sua instituição 
para se autenticar.

Se tiver dúvidas 
sobre suas 

credencias, entre em 
contato com a sua 

biblioteca. 

Acesso via acesso remoto 
CAFe



2.3 - Após autenticar-
se no CAFe, o nome 
da sua instituição 

aparecerá nesta aba e, 
então, você poderá 
iniciar sua pesquisa.



Iniciando suas buscas no Portal CAPES
Como chegar à plataforma da ACS?

3 - Digite na caixa de busca o
nome da plataforma da ACS
“American Chemical Society”
para iniciar suas pesquisas.



Iniciando suas buscas no Portal CAPES
Como chegar à plataforma da ACS?

4 - Clique no link “ACS Journals
Search” e você será direcionado
à plataforma da ACS.



Como criar sua conta na Plataforma da ACS? 

5. Antes de iniciar suas buscas,
registre-se na plataforma da ACS
para salvar suas pesquisas, criar
alertas, administrar seu perfil etc.



6. Crie sua conta de forma 
rápida e fácil. 

7. Preencha os dados da sua 
conta e clique em “Log In” para 

acessar sua área.



Múltiplas maneiras de navegar e pesquisar informações

Clique aqui para visualizar as 
imagens das revistas 

científicas da ACS

Aqui você acessará a lista de 
títulos das revistas científicas da 

ACS em ordem alfabética

Esta opção permite 
realizar pesquisa a partir 

das áreas temáticas-
assuntos 



Iniciando suas buscas na plataforma da ACS

Para iniciar sua pesquisa na base, 
digite aqui os termos 

correspondentes, como: autor, 
palavra-chave, DOI e título do 

periódico.



Como refinar suas buscas e obter resultados mais específicos?

Aqui estão seus resultados!

Clique em “Refine Search” para refinar a busca e, assim, obter 
resultados mais específicos. 



Como refinar suas buscas e obter resultados mais específicos?

É possível também adicionar refinamento à busca, 
informando termos correspondentes nos locais 

indicados.

Você pode utilizar os filtros laterais para aplicar 
refinamentos à pesquisa.



Compreendendo os resultados da sua busca 

Opções de acesso ao texto 
completo e resumo.

Organize os resultados da 
busca por ordem de 
relevância ou data.

Clique sobre o título dos artigos 
para visualizar detalhes.



Métricas do artigo: visualizações, 
compartilhamento em redes sociais e 

citações.

Acesso ao artigo completo em 
PDF.

Opções para compartilhar o artigo em 
suas redes sociais, exportar para o 

gerenciador de referências ou ainda 
exportar resumos e referências.



Detalhamento do artigo

Clique sobre os números com 
hiperlinks para visualizar a 

referência citada.

Nesta opção você encontrará 
outros artigos importantes 

relacionados à pesquisa que 
você está realizando na base.

Clique aqui para ver figuras e 
referências do artigo.



Não perca mais tempo e informação: salve suas buscas! 

Em “Follow results”, você poderá salvar sua 
estratégia de busca e também definir se deseja 

receber alerta de novos artigos relacionados a sua 
pesquisa.



Não perca mais tempo e informação: salve suas buscas! 

Para salvar suas buscas, clique em  “Follow 
results”, dê um nome para sua pesquisa, defina a 
periodicidade do alerta (lembrete da pesquisa) e 

clique em “save search”. 

Para acessar suas buscas salvas, basta  clicar no seu profile 
(nome) e depois em “Save Searches”. Suas pesquisas 

aparecerão organizadas por nome e data. Para retomá-las, 
basta clicar em “Run” .



Links relacionados: 

• ACS Reviewer Lab: https://www.acsreviewerlab.org/
• ACS Author University: https://publish.acs.org/publish/author_university
• ACS InfoCentral: https://pubs.acs.org/page/4librarians/index.html
• ACS Guide: https://pubs.acs.org/doi/book/10.1021/acsguide
• ACS Author Lab:  https://connect.acspubs.org/author-lab
• ACS eBooks: https://pubs.acs.org/page/books/index.html
• ChemRxiv: https://chemrxiv.org/
• ACS on Campus: https://acsoncampus.acs.org/
• ACS Student Chapter: https://www.acs.org/content/acs/en/education/students/college/studentaffiliates.html
• Sobre a ACS: https://players.brightcove.net/5527299009001/default_default/index.html?videoId=6137068426001
• Pesquisa na base: https://players.brightcove.net/5527299009001/default_default/index.html?videoId=6137069636001
• Artigos e recursos:  https://players.brightcove.net/5527299009001/default_default/index.html?videoId=6137072910001



FIQUE EM CONTATO COM A 
MAIOR SOCIEDADE CIENTÍFICA 

DO MUNDO!

American Chemical Society

@amerchemsociety

ACS Publications

Contatos no Brasi l :

Regiane Bracchi 
rbracchi@acs-i .org

Marcos Grassi
mgrassi@acs-i .org


