
Técnicas 
de

Busca
na

Web
Instituto Agronômico

de Campinas
10 de maio de 2004

Rubens Queiroz de Almeida
queiroz@unicamp.br



A Internet e a Informação

Vantagens
 Atualizada
 Acesso fácil
 Funciona 24 horas ao dia
 Acesso a uma grande variedade 

de recursos

Desvantagens
 Qualidade?
 Falta de organização
 Mecanismos de busca 

imperfeitos?



 Páginas pessoais

 Grupos de discussão e listas

 Audio, video, imagens

 Recursos interativos (blogs, ...)

 Serviços gratuitos e por 
assinatura

 Livros Online
 Jornais eletrônicos
 Bancos de dados bibliográficos
 Material de texto completo

O que tem na Web



O buscador

 Não consulta muitas 
páginas

 Apenas 15% consultam mais que uma 
página

 A maioria lê apenas superficialmente

 Um estudo demonstrou que 10% não sabem 
como fazer scroll em uma página



Índices

 Google http://www.google.com

 Alta Vista http://www.altavista.com

 Excite http://www.excite.com

 HotBot http://www.hotbot.lycos.com



Catálogos

 Listagens criadas por seres humanos

 Visão mais organizada da web

 Limitada

 Maior qualidade

 Exemplos:
 Yahoo http://www.yahoo.com

 Dmoz http://dmoz.org

 LookSmart http://www.looksmart.com



Catálogos

 Coleção de links privados
 Dicas-L

 http://www.Dicas-L.unicamp.br/hotlinks

 Palavras chave
 “websearch bookmarks”



Google

 O melhor indexador da Web

 Ético, simples e objetivo

 Cada vez mais imitado

 Lucrativo
 Anúncios direcionados

 Ótimos resultados

 Oferta pública de ações (IPO) em 2004



Google e Inovação
 Inovação constante

 http://labs.google.com

 Images http://images.google.com

 Froogle http://froogle.google.com

 News http://news.google.com

 Google Sets http://labs.google.com/sets

 Voice Search http://labs1.google.com/gvs.html

 WebQuotes http://labs.google.com/cgi-bin/webquotes

 ...



Busca com Google

 Busca básica e avançada

 Recursos poderosos para refinamento de 
buscas

 Documentação em português
 http://www.google.com.br/intl/pt-BR/help.html



medicine



Pediatric medicine



“pediatric medicine”



“pediatric medicine” +nose



“pediatric medicine” +nose -brazil



“pediatric medicine” +nose +brazil



intitle:”busca na web” filetype:ppt



intitle:”busca na web” filetype:pdf



intitle:(gravação|cdrom) site:www.dicas-
l.unicamp.br



intitle:(gravação cdrom) site:www.dicas-
l.unicamp.br



Google Images



Google Images
Busca Avançada



Google Groups



Google Toolbar
http://toolbar.google.com



Google News

 O Google oferece um serviço de notícias, o 
Google News (http://news.google.com), que 
varre milhares de sites de notícias e monta 
automaticamente uma página, onde as notícias 
selecionadas são exibidas. 





Google News: 
Alertas

Associado ao serviço Google News, existe um 
serviço de notificação, que permite que sempre 
que aparecer uma manchete associada a um 
determinado assunto sobre o qual você queira se 
manter informado, um email seja enviado para o 
endereço que você especificar. 

http://www.google.com/newsalerts 



A Web Oculta

 Também conhecida como a web profunda

 A maior parte da informação na web é 
gerada dinamicamente, através de consulta 
a bancos de dados

 Mecanismos de busca normais não 
alcançam esta informação



A Web Oculta
 Os mecanismos de busca constroem seus 

índices navegando de página em página 
(spidering) através da internet

 Para ser encontrada, uma página precisa 
ser apontada por outras

 Mecanismos de busca não conseguem 
recuperar informações armazenadas em 
bancos de dados





O tamanho da 
Web Oculta

 Segundo um estudo de 
março de 2000:

 A informação contida na web oculta é 400 a 550 
vezes maior que a da web pública

 Categoria de informação que mais cresce na 
Internet

 Maior qualidade



A Web Oculta

 Os maiores indexadores (Google , Northern Light 
etc.) indexam apenas 16% da web.

 Buscas na web com os mecanismos mais 
conhecidos pesquisam apenas em  0.03% do 
conteúdo existente



Vortais
Mecanismos de Busca Especializados

 National Cancer Institute
 http://www.cancer.gov

 Medical World Search
 http://www.mwsearch.com/

 Computer Science Research Papers
 http://citeseer.ist.psu.edu/cis

 MedHunt
 http://www.hon.ch/MedHunt/

 Specialized Search Engines
 http://www.searchability.com/

 Biblioteca Digital da Unicamp
 http://libdigi.unicamp.br









Metabuscadores
 Não indexam a web
 Usam os recursos de outros indexadores

 Enviam as perguntas, formatadas segundo a 
sintaxe de cada um deles

 Recebem e combinam os resultados
 Apresentam uma lista ao usuário

 Valor maior reside na melhor combinação 
dos resultados



Metabuscadores

 Profusion
 http://www.profusion.com

 DogPile
 http://www.dogpile.com

 Vivissimo
 http://vivisimo.com/

 HotBot
 http://www.hotbot.com

 Mamma
 http://www.mamma.com





Dicas de Busca

 Prefira frases, com os termos de busca 
próximos uns aos outros:

 “medicina pediátrica” e não “medicina” e 
“pediátrica”

 Use tantos sinônimos quanto puder – os 
mecanismos de busca utilizam métodos 
estatísticos para recuperação da informação e os 
resultados são melhores quando são fornecidas 
mais palavras



Dicas de Busca (...)

 Evite usar palavras muito comuns, como 
“computador”, “internet”, etc.

 Entre os argumentos de busca em letras 

minúsculas. Use as maiúsculas para forçar uma 

busca exata (não se aplica ao Google)

 Use a opção ‘More like this’ option, se suportada 

pelo mecanimo de busca (Google, Excite) Google)



Comunicação 
global

Poder para 
pessoas comuns
A força das idéias

Solidariedade
Invencível



Referências

 The Deep Web: Surfacing Hidden Value
http://www.brightplanet.com/technology/deepweb.asp

 Search Engine Watch
http://www.searchenginewatch.com

 A Leitura nos Oceanos da Internet
Editora Cortez

 About Web Search - Guide to Search Engine 
Optimization & Online Search - 
http://websearch.about.com



Referências (...)

 Internet Society (ISOC) All About The Internet: 
History of the Internet - http://www.isoc.org/internet/history

 Dave’s Site - History of the Internet 
http://www.davesite.com/webstation/net-history.shtml

 Web Directory – definição, informação, sites, 
artigos http://www.marketingterms.com/dictionary/web_directory

 Busca na Web
http://www.ead.unicamp.br/minicurso/bw/index.html



Referências (...)

 Webopedia: The Difference Between the Internet and the 
World Wide Web - 
http://www.webopedia.com/DidYouKnow/Internet/2002/Web_vs_Internet.asp

 Sink or Swim: Internet Search Tools & Techniques - 
http://www.ouc.bc.ca/libr/connect96/search.htm

 DARPA – Transformation and Transition: DARPA’s Role in 
Fostering an Emerging Revolution in Military Affairs Volume 
1 – Overall Assessment - 
http://www.darpa.mil/body/newsitems/pdf/idarmastudyvol1.pdf



Referências (...)

 O Buscador dos Buscadores
http://www.finderseeker.com

 Virtual Free Sites
http://www.virtualfreesites.com 
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