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Rede intergovernamental e 
infraestructura de dados para 
a investigação e políticas

Fornece a qualquer pessoa, em 
qualquer lugar, acesso livre e 
aberto a dados sobre todos os 
tipos de vida na Terra

Colaboração voluntária por 
meio de memorando de 
entendimento

Nodos participantes, 
secretariado em Copenhaga, 
Dinamarca

O QUE É O GBIF?

https://www.gbif.org/pt/ 

https://www.gbif.org/pt/


UMA JANELA DE EVIDÊNCIAS DE ONDE E QUANDO AS ESPÉCIES VIVEM E VIVERAM

https://www.gbif.org/pt/occurrence/search 

• Espécimes digitalizados
• Observações

• Literatura

• Sensoriamento 
remoto

• DNA ambiental (eDNA)

• Padrões comuns 
(DwC)

• Publicação e 
indexação de dados

• Descoberta e uso de dados para 
investigação e política

https://www.gbif.org/pt/occurrence/search


CATEGORIAS DE USO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Conservação

- Áreas protegidas

- Espécies ameaçadas

- Risco de espécies 
exóticas invasoras

Segurança alimentar

- Parentes silvestres de 
lavouras

- Conservação in situ, ex 
situ de diversidade 
genética

- Planejamento de pesca

Mudanças climáticas

- Modelagem de impactos 
sobre abrangências de 
espécies

- Estratégicas de adaptação

- Benefícios, riscos de 
mitigação

Saúde humana

- Risco de doenças baseado 
na ocorrência de vectores, 
hospedeiros, reservatórios

- Plantas medicinais

- Perigos, por ex. picadas de 
cobra

https://www.gbif.org/science-review

https://www.gbif.org/science-review


QUEM PARTILHA DADOS ATRAVÉS DO GBIF?

• Museus, instituições de 
investigação
• Agências governamentais
• Redes da ciência cidadã
• ONGs
• Redes de dados temáticos (por 

ex. marinhos, agrobiodiversidade, 
DNA)
• Empresas, consultoras 



ATUALIZAÇÃO DE DIRETRIZES PARA O SECTOR PRIVADO

https://docs.gbif-uat.org/eia-best-practices/1.0/en/ 

https://docs.gbif-uat.org/eia-best-practices/1.0/en/


PARTILHA DE DADOS COMO COMPROMISSO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

https://equator-principles.com/ 

Novo compromisso sobre a partilha de dados:

 “The EPFI will encourage the client to share 
commercially non-sensitive Project-specific biodiversity 
data with the Global Biodiversity Information Facility 
(GBIF) and relevant national and global data 
repositories, using formats and conditions to enable such 
data to be accessed and re-used in future decisions and 
research applications.”

https://equator-principles.com/


CONTRIBUIÇÃO POTENCIAL DE BANCOS DE DESENVOLVIMENTO

https://www.gbif.org/pt/data4nature 

• agregação potencial de projectos de 

• Registos em GBIF.org de 2019 (não aves)

https://www.gbif.org/pt/data4nature


OBRIGADO!
thirsch@gbif.org
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