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CAB Abstracts

• CAB Abstracts é a mais extensa base de dados bibliográfica em sua área, cobrindo com 

propriedade assuntos relacionados à agricultura, meio-ambiente, ciências veterinárias, 

economia aplicada, ciência dos alimentos e nutrição.

• Oferece acesso instantâneo a mais de 8,1 milhões de registros que datam de 1973 aos dias 

atuais, com mais de 360.000 resumos adicionados anualmente.

• Oferece cobertura extensa da chamada literatura cinza produzida ao redor do mundo, 

incluindo relatórios anuais e gerais, livros, manuais, monografias, newsletters, informações 

técnicas, notas, teses, etc.

Global Health

• Único banco de dados bibliográficos, resumos e indexações dedicado à prática e à 

pesquisa da saúde pública.

• Derivado de mais de 7.000 periódicos, além de relatórios, livros e anais de conferências.

• Contém mais de 2.6 milhões de registros científicos desde 1973 até a presente data.

• Inclui o conteúdo de publicações de mais de 158 países em 50 idiomas distintos, com 

todas as publicações de língua não-inglesa sendo traduzidas ao inglês para maior 

acessibilidade a informações não disponíveis em outros bancos de dados.

• Uma ampla cobertura da literatura cinza – 40% do material contido em Global Health é 

exclusivo.

• Processos, patentes, teses, publicações eletrônicas e outras fontes de difícil acesso – tudo 

está incluso.

CABI Full Text

• Oferece acesso digital a uma grande quantidade de materiais pouco usuais e difíceis de se 

encontrar nas áreas da agricultura, saúde e ciências da vida – artigos de periódicos, atas 

de conferências, relatórios, pesquisas de sociedades e editoras de língua não-inglesa, etc.

• Conta atualmente com mais de 320.000 artigos em texto completo disponíveis para 

consulta—são mais de 700 periódicos de 81 diferentes países.

• Cerca de 70% de seu conteúdo não está disponível em nenhum outro lugar em âmbito 

eletrônico.

• CABI Full Text cresce rapidamente e já foi integrado a todas as bases de dados da CABI, 

incluindo CAB Abstracts e Global Health.

Conhecimento especializado em soluções globais 
de meio-ambiente e desenvolvimento sustentável. 

CABI é uma organização 
científica sem fins 
lucrativos voltada para 
o desenvolvimento do 
conhecimento científico 
nas áreas agrárias e 
ambientais. Por meio de 
publicações científicas 
(bases de dados, periódicos 
e livros), CABI busca 
intensificar a aplicação 
da ciência na vida real, 
provendo informações 
e expertise científica 
indispensável na solução 
de questões de interesse 
global.
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Environmental Impact

• Fonte abrangente de dados bibliográficos sobre 

mudanças climáticas e outras influências exercidas pelo 

homem na biosfera.

• Mais de 1,9 milhão de registros bibliográficos vindos de 

CAB Abstracts.

• Mais de 7.700 publicações seriadas indexadas.

• Mais de 62.000 documentos em texto completo, 260 

artigos relevantes de CAB Reviews e 200 títulos de CAB 

eBooks retirados do catálogo de ciências ambientais.

CAB eBooks Front File

• Dividida em 6 coleções temáticas (Agriculture; Animal 

and Veterinary Sciences; Human & Food Science; Plant 

Sciences; Leisure and Tourism e Environmental Sciences) 

que podem ser adquiridas individualmente ou em 

conjunto.

• Conta hoje com mais de 220 títulos, todos publicados a 

partir de 2011.

• Constantemente atualizada com os últimos lançamentos.

CAB eBooks Archive

• Arquivos de publicações mais antigas da CABI disponível 

em três modelos: 2000 – 2004, com 244 títulos (mais de 

4.000 capítulos), 2005 – 2007, com 158 títulos, e 2008 – 

2010, com 113 títulos.

• Fornece a instituições de pesquisa a oportunidade de 

investir em uma valiosa lista de títulos de catálogo.

• Coleção estática, disponível em única aquisição, com 

direito perpétuo de propriedade.

Solicite as listas completas de títulos ao gerente Dot.Lib de 

sua região.

Choice 100

Permite à instituição fazer a sua própria seleção de até 

100 títulos dentre o extenso catálogo de livros de CABI, 

criando uma coleção única que atenda às suas necessidades 

particulares.

Compendia

As bases de dados Compendia oferecem uma vasta seleção 

de informações em um único local. Combinam informações 

indexadas de todas as pesquisas científicas, fichas informativas 

detalhadas, imagens e muito mais.

Animal Health & Production Compendium; fonte 

obrigatória de informações relacionadas a doenças animais – 

seus agentes e vetores – bem como sobre produção animal, 

raças, genética e nutrição de animais e aves. Relaciona 

conhecimentos sobre saúde, doenças e aspectos da criação 

de gado e produção de aves.

Aquaculture Compendium; enciclopédia virtual que 

cobre todos os aspectos da aqüicultura. Aborda questões da 

produção de animais e plantas aqüáticas, recursos naturais e 

meio-ambiente, biodiversidade, comércio, segurança alimentar, 

redução da pobreza, meios de subsistência e muito mais.

Crop Protection Compendium; reúne informações 

científicas sobre todos os aspectos de produção das colheitas. 

Possui extensa cobertura global das pragas, doenças, ervas 

daninhas e seus inimigos naturais, os tipos de colheitas que 

são seus hospedeiros e os países em que ocorrem.

Forestry Compendium; fonte única de conhecimento 

sobre a silvicultura, ideal para o auxílio na tomada de decisões 

práticas. Possui uma cobertura abrangente de espécies de 

árvores tropicais, subtropicais, temperadas e boreais com 

grande importância econômica, além de espécies menos 

conhecidas, porém de considerável importância local. Cobre 

ainda, em detalhes, muitas das pragas que danificam as árvores.

Invasive Species Compendium; fonte que cobre espécies 

invasoras conhecidas de todos os táxons que afetam os 

ecosistemas naturais e administrados, concentrando-se nas 

espécies que têm o maior impacto no meio-ambiente e na vida.

Horticulture Compendium; com lançamento previsto para 

2016, será um recurso de mídias mistas provendo cobertura 

global de culturas hortícolas, suas doenças e distúrbios, bem 

como técnicas de seleção, crescimento e colheita.
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Conheça também outras soluções confiáveis de pesquisa visitando www.dotlib.com.


