
CABI PUBLISHING
C R O P  P R O T E C T I O N  C O M P E N D I U M

Guia do Usuário

Para acessar o texto completo da publ icação selecionada em 
formato PDF,  basta cl icar  no botão View Ful l  Text .
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Informações gerais de conteúdo da plataforma.1

Tipos de documentos indexados na base de dados.2

Busca por palavra-chave.3

Navegação por t ipos de conteúdo.4

Acesso a vídeos-tutoriais,  inclusive em l íngua por tuguesa.5

Acesso rápido ao conteúdo em texto completo de todas as 
publ icações contidas na base de dados.
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Lista de resultados gerado a par t ir  do termo pesquisado.  As 
palavras pesquisadas aparecem grifadas em amarelo.  Basta 
cl icar  em um dos t í tulos para acessar o detalhamento do 
registro indexado.

6

Opções de organização dos resultados obtidos em ordem 
alfabética,  de relevância,  ou de data.

7

Barra de abas,  dividindo os dados em diferentes t ipos de 
documento e/ou t ipos de informação:  imagens,  identidade, 
distr ibuição geográfica,  biologia/  ecologia,  impactos, 
gerenciamento,  referência e relatório.

8

Detalhamento de uma das opções l istadas dentre os resultados 
oferecidos para a pesquisa real izada.

Para obter  as informações selecionadas em formato de 
relatório,  basta cl icar  em Gerenate Repor t  (gerar relatório).
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Através da aba Repor t  (relatório),  é  possível  gerar  um 
relatório com as informações contidas no registro consultado. 
Para tanto,  o  usuário deve uti l izar  as setas ou opções de 
grupo para adicionar a informação desejada na caixa da 
esquerda para a caixa da direita.

9

Navegação via menu alfabético,  com os registros 
indexados sendo apresentados abaixo do menu.
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Pesquisa por palavra-chave.!1
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RESULTADOS DE BUSCA DETALHAMENTO DO REGISTRO RELATÓRIOS GLOSSÁRIO
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