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Portfólio de pastagem: construção de 
estratégia de busca na Web of Science 

Thais Justino1

Mara A. Pedrochi2

Patricia Menezes Santos3

1Aluno de graduação em Ciências Sociais Aplicada, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP. Estagiária 
na Embrapa Pecuária Sudeste, São Carlos, SP.  thais.justino4@gmail.com; 
2Bibliotecária Embrapa Pecuária Sudeste 
3Pesquisadora de Forragicultura e Pastagens Embrapa Pecuária Sudeste

A Embrapa trabalha com diferentes portfólios temáticos promovendo resultados a serem alcançados 
nos projetos de pesquisa da empresa. O portfólio de pastagens tem caráter multidisciplinar com 
o intuito de desenvolver e transferir conhecimentos, tecnologias, produtos, processos e serviços 
(TPPS), visando potencializar os sistemas sustentáveis de produção de carne e leite em pastos. 
A elaboração do portfólio envolve levantamento de informações para a sua sistematização, que, 
dentre outros, também são recuperadas em base de dados especializadas. O processo de elaboração 
de estratégia de busca para recuperar informação nessas bases carrega complexidade, pois além 
de envolver domínio do assunto a ser pesquisado, exige conhecimento dos mecanismos de busca 
dos Sistemas de Recuperação de Informação (SRI). Neste sentido, houve um trabalho colaborativo 
a fim de somar os conhecimentos dos pesquisadores especialistas do tema com as competências 
informacionais dos profissionais bibliotecários, visando otimizar o processo de busca e a obtenção 
de resultados relevantes à necessidade informacional. Buscando um panorama da produção 
científica sobre Forragicultura em âmbito nacional e mundial, com enfoque nos seguintes aspectos: 
pastagem natural e cultivada e espécies de forragem. Foi selecionada a base de dados Web of 
Science ® (WoS), de onde foram coletadas publicações do período de 2005-2015 nos periódicos 
Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED); Conference Proceedings Citation Index - Science 
(CPCI-S); Emerging Sources Citation Index (ESCI) da Principal Coleção; os tipos de publicações 
consideradas foram artigos, capitulo de livro, cartas, resumos de reuniões, notas e revisões. 
Recuperou-se 67.072 publicações. Inicialmente foram elaboradas 6 expressões de busca, do geral 
ao específico; posteriormente a expressão geral foi relacionada com as expressões específicas. 
No resultado da busca geral 23,5% das publicações estão relacionadas às leguminosas forrageiras, 
já 19,6% das publicações estão relacionadas às gramíneas tropicais 7,9% às gramíneas temperadas. 
O uso das expressões específicas não permitiu a recuperação de todas as publicações da busca 
geral, porém aponta para uma predominância de pesquisas com leguminosas. As pesquisas  
relacionadas a pasto cultivado representaram 11, 1%  das publicações , e 2,5% das  publicações são 
sobre pasto natural. As expressões específicas também não permitiram a recuperação de todas 
as publicações da busca geral, e apontam para maior foco de pesquisa em pastagens cultivadas. 
Vale ressaltar que algumas expressões de busca específica recuperaram publicações não contidas 
na busca geral, e cuja relevância demanda investigação para incorporar ou descartar à expressão 
de busca geral. As expressões de busca específicas devem ser reestruturadas de forma a permitir a 
recuperação de uma maior porcentagem de publicações da busca geral.

Apoio financeiro: Embrapa 
Área: Produção vegetal  
Palavras-chave: Sistema de recuperação de informação. Estratégia de busca. Recuperação 
de informação. 


