
ASFA: Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts 



Objetivos da sessão

No final da sessão, você será capaz de:
• Identificar conteúdos ofertados pela coleção ASFA: Aquatic Sciences and Fisheries

Abstracts 

• Realizar buscas básicas e buscas avançadas

• Filtrar resultados e criar listas com títulos do seu interesse

• Visualizar buscas recentes e salva-las para futuras pesquisas



Empresa global de tecnologia educacional provedora de conteúdo digital e soluções de 
softwares para instituições acadêmicas e de pesquisa.

Provedor de soluções de 
conteúdo: centenas de 
bases de dados, vídeos e 
muito mais

Agregador de eBooks para 
bibliotecas de ensino superior 
e universidades

Provedor líder de soluções para 
bibliotecas e universidades, 
como Alma, Aleph e Primo

PQ Books
PQ 

Information
Solutions

Ex Libris
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+ 26.000 Bibliotecas 
em + 170 países

70 mi Usuários e
1 bi buscas / ano

ProQuest: Um breve resumo sobre quem somos



Bases ProQuest no Portal Capes

ASFA

Aquatic Sciences and
Fisheries Abstracts 

(Pesca e Aquicultura)

Cobertura 
abrangente das 
pesquisas sobre 
organismos 
aquáticos, 
incluindo 
biologia e 
ecologia, 
assuntos legais, 
políticos e sócio-
econômicos
relacionados.

ASSIA

Applied Social 
Sciences Index & 

Abstracts 

Literatura sobre 
saúde, serviços 
sociais, 
psicologia, 
sociologia, 
economia, 
política, relações 
raciais e 
educação.

Criminal Justice 
Abstracts

(Justiça Criminal)

Base de dados 
sobre justiça 
criminal, 
abrangendo 
prevenção do 
crime, 
delinquência 
juvenil, justiça 
juvenil, tribunais 
de polícia, 
punição e 
condenação

ERIC

Education Resources
Information Center 

Base de dados 
patrocinada pelo 
Departamento 
Norte-Americano 
de Educação, 
visando 
proporcionar 
amplo acesso à 
literatura 
relacionada à 
educação.

LISA

Library & 
Information Science 

Abstracts 

Inclui todos os 
aspectos da 
biblioteconomia, 
gerenciamento e 
tecnologia da 
informação, 
estudo de 
usuários, 
recuperação de 
informações e 
mais.
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http://proquest.libguides.com/capes



Bases ProQuest no Portal Capes

Sports Medicine & 
Education Index

Base de dados 
para 
pesquisadores e 
profissionais do 
campo da 
educação física, 
medicina do 
esporte, 
educação na área 
de saúde e 
fisioterapia.

PTSDpubs

(Stress Pós-
traumático)

Literatura 
internacional 
publicada 
referente a 
síndrome do 
stress pós-
traumático 
(PTSD) e outras 
sequelas mentais 
de eventos 
traumáticos.

Social Services 
Abstracts 

(Serviço Social)

Cobertura 
bibliográfica de 
pesquisa atual 
com foco no 
trabalho social, 
serviços 
humanitários e 
áreas afins.

Sociological
Abstracts

(Sociologia)

Resume e indexa 
literatura 
internacional 
pertencente à 
sociologia e 
disciplinas 
relacionadas a 
ciências sociais e 
do 
comportamento.

Technology 
Collection

(Texto completo)

Literatura 
mundial sobre 
tecnologia e 
ciências 
aplicadas, 
incluindo ciência 
dos materiais, 
engenharias, 
física da matéria 
condensada e 
ciências 
computacionais.
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http://proquest.libguides.com/capes



ASFA - Visão geral

+ 40
Idiomas

+ 2.500.000 
Registros• Alimentada por 

uma crescente 
Rede Internacional 
de Centros de 
informações e 
Institutos.

+ 50 parceiros: 
inclusive o Brasil

• Largamente citada 
pela maioria dos 
pesquisadores de 
Ciências aquáticas, 
Marinhas e Pescas 
como...

sua principal 
Base de dados!

• Resultado de uma 
cooperação entre a 
ProQuest e a 
Organização das 
Nações Unidas para 
Agricultura e 
Alimentação (FAO)

das Nações 
Unidas.

Cobertura abrangente das pesquisas sobre organismos aquáticos, incluindo biologia e
ecologia, assuntos legais, políticos e socioeconômicos relacionados.

http://www.fao.org/fishery/asfa/en



Por quê pesquisar na ASFA?

• + 4.9 milhões de resumos e citações
• + 2 milhões de publicações revisadas por pares
• + 1.2 milhões de artigos
• + 1.8 milhões de gráficos, figuras, fotografias, 

tabelas, grafos, etc. 

Tenha acesso e pesquise 
por

Fornecida por uma crescente rede internacional de centros de
informações que monitoram mais de 5.000 publicações entre
livros, traduções, literatura de distribuição limitada, literatura
cinzenta, etc.

Thesaurus

Padrão de 
indexação

Foco e 
profundidade

Resultados 
inteligentes

Informações obtidas em pesquisas 
realizadas em agosto de 2019



O que você encontra na ASFA?

Artigos e 
Relatórios

Anais de 
congresso e 
conferências

Livros e 
Monografias

Notícias e 
diretrizes

Teses e 
dissertações

Literatura 
Cinzenta

Arquivos 
audiovisuais

e muito 
mais!



Exemplos: Literatura cinzenta “grey literature”

https://search.proquest.com/asf
a



Organizações parceiras Algumas das
instituições
que
contribuem
com conteúdo
para ASFA



ASFA - Sub-bases de dados
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A
SF

A
ASFA 1: Biological Sciences & Living Resources

organismos e ambientes marinhos, de água doce e salobra 

ASFA 2: Ocean Technology, Policy & Non-Living Resources
Oceanografia, geoquímica, geologia e aspectos econômicos, e comerciais do ambiente marinho

ASFA 3: Aquatic Pollution & Environmental Quality

efeitos da poluição, contaminação e saúde pública dos oceanos, mares, lagos, rios e estuários

Aquaculture Abstracts

cultivo de espécies de água marinha, doce e salobra e tópicos futuros, como biocombustíveis 

Marine Biotechnology Abstracts

aquicultura marinha, bioprodutos de algas, projetos de genoma de organismos aquáticos

Oceanic Abstracts

oceanografia física, pesca, aquicultura, meteorologia e geologia, e questões e políticas ambientais



ASFA - Assuntos cobertos

Aquicultura

Meteorologia

Oceanografia

Águas residuais, esgoto e saneamento

Recursos de Petróleo e Gás

Biotecnologia marinha

Ambientes marinhos, de água doce e salobra
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ASFA1 - Biological Sciences & Living Resources
• Organismos e ambientes marinhos, de água doce;
• Informações sobre biologia e ecologia de organismos aquáticos;
• Exploração de recursos vivos;
• Questões legais, políticas e socioeconômicas.

• Aquacultura

• Autoecologia e ecologia

• Biologia de invertebrados

• Botânica

• Carcinologia

• Ecologia e ecosistemas: Ecologia 
aquática

• Entomologia

• Ictiologia

• Malacologia

• Mamalogia

• Microbiologia

• Ornitologia

• Pescas e aspectos práticos da pesca

Cobertura do assunto



ASFA2 - Ocean Technology, Policy & Non-Living Resources

• Literatura técnica crítica para política e tecnologia oceânicas;
• Oceanografia, geoquímica, geologia.
• Aspectos legais, econômicos, estruturais e comerciais do meio 

marinho.

• Acústica subaquática

• Dessalinização

• Embarcações, veículos submarinos e bóias

• Energia renovável

• Gestão costeira

• Hidrologia

• Meteorologia e climatologia

• Mundanças climáticas

• Oceanografia e limnologia

• Recursos hídricos

• Recursos de petróleo e gás

• Sedimentologia

• Serviços de suporte, técnicas e 
equipamentos

• Tecnologia marinha

Cobertura do assunto



ASFA3 - Aquatic Pollution & Environmental Quality

• Efeitos da poluição, contaminação e saúde pública dos oceanos, mares, 
lagos, rios e estuários;

• Críticos especialistas para qualquer ambiente aquático;
• Biólogos, oceanógrafos, engenheiros e cientistas ambientais, gerentes 

de resíduos e funcionários do governo.

• Águas residuais, esgoto e 

saneamento

• Características, comportamento e 

destino da poluição aquática

• Conservação, gestão da vida 

selvagem e recreação

• Efeitos da poluição aquática nos 

organismos

• Métodos e instrumentos de 

poluição aquática

• Prevenção e controle da poluição 

aquática

Cobertura do assunto



ASFA - Aquaculture Abstracts
• Aquicultura e o manejo planejado de organismos aquáticos;
• Melhoria e o aumento da produção aquática;
• Cultivo de espécies marinhas, de água doce e salobra;
• Tópicos emergentes (biocombustíveis e cultura submarina).

• Aquaria

• Biotecnologia

• Crescimento e desenvolvimento de

espécies cultivadas, incluindo

peixes, moluscos, crustáceos,

moluscos e outros invertebrados

• Culturas de plantas aquáticas,

algas e biocombustíveis

• Gestão e economia da aquacultura

Cobertura do assunto



ASFA - Marine Biotechnology Abstracts
• Biotecnologia marinha, bioprodutos de algas, biorremediação, 

descoberta e desenvolvimento de medicamentos e fármacos;
• Técnicas moleculares e cultura de células, e propriedades genômicas 

de organismos aquáticos;
• Isolamento de genes, química e sequenciamento, projetos de 

genoma e bancos genéticos.

• Biotecnologia molecular

• Cultura de células e tecidos

• Engenharia genética de peixes e 

moluscos

• Microorganismos marinhos

• Produtos alimentícios

• Produtos naturais marinhos e 

produtos farmacêuticos

• Toxinas

• Vacinas

Cobertura do assunto



Oceanic Abstracts
• Líder de informações sobre os recursos vivos e não vivos dos 

oceanos;
• Biologia marinha, pesca, aquicultura;
• Políticas ambientais, tecnológicas e legislativas.

• Biologia marinha

• Dessalinização

• Direito marítimo

• Ecologia

• Geologia marinha

• Gestão costeira

• Navegação e comunicações

• Navios

• Oceanografia biológica

• Poluição marinha

• Recursos marinhos não vivos

• Transporte

Cobertura do assunto



• Acesso local: através do Portal de Periódicos 

CAPES e pelo link  http://search.proquest.com

• Acesso remoto: através do Portal de Periódicos 

CAPES. Dúvidas sobre o acesso remoto? 

Contate a biblioteca da sua instituição.

Acesso
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•

•



Demonstração



Página inicial: busca básica

Use a busca básica
para iniciar a 

pesquisa.



Página de Resultados

Use the filter menu on the left side of the results
page to apply filters to refine and narrow your
search.

Use the filter menu on the left side of the results
page to apply filters to refine and narrow your
search.



Opções para visualizar o documento
Clique nos links de 
“resumo”, 
“referências” ou 
“referenciado por” 
para acessar mais 
informações sobre o 
documento.

Clique nos links de 
“resumo”, 
“referências” ou 
“referenciado por” 
para acessar mais 
informações sobre o 
documento.



Recupere itens selecionados e buscas recentes
É possível recuperar suas
buscas realizadas durante a
sessão ou criar listas de
títulos ao selecionar itens na
página de resultados.

É possível recuperar suas
buscas realizadas durante a
sessão ou criar listas de
títulos ao selecionar itens na
página de resultados.



Resumo

Após esta sessão, você agora deve poder:

• Identificar conteúdos ofertados pela coleção ASFA: Aquatic Sciences

and Fisheries Abstracts 

• Realizar buscas básicas e buscas avançadas

• Filtrar resultados e criar listas com títulos do seu interesse

• Visualizar buscas recentes e salva-las para futuras pesquisas



Recursos adicionais

• Guias de uso, Informações sobre as bases e Auxílio estratégias de busca: 

http://proquest.libguides.com/capes

• Libguides (em inglês): https://proquest.libguides.com/asfa

• Ajuda da plataforma

• Equipe de treinamentos da ProQuest:  training@proquest.com



Eulália Soares
training@proquest.com

Ana Remor
training@proquest.com


