
  

Curso de formação:

Publicação de 
dados de 
biodiversidade 
através do GBIF

Rui Figueira

ruifigueira@isa.ulisboa.pt

Nó Português do GBIF, 
Instituto Superior de Agronomia, 
Universidade de Lisboa

Padrão de dados 
Darwin Core



  

Curso de formação: Publicação de dados de biodiversidade através do GBIF
Porto, Junho de 2019

SUMÁRIO BLOCO 2 – QUALIDADE E 
LIMPEZA DE DADOS

2.1. Introdução ao padrão de 
dados Darwin Core

2.2. Conceitos de qualidade de 
dados e controlo de qualidade
    2.2.1. Dados taxonómicos
    2.2.2. Dados geográficos
    2.2.3. Pessoas e entidades, 
datas
    2.2.4. Dados sensíveis

2.3. Ferramentas e recursos para 
a l impeza de dados
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Dimensões da informação

What

Taxonomic/nomenclatural data

Where

Spatial data

Who

Occurrence data

When

Sampling data

What

Descriptive data

@CésarGarcia, 2010/11/23
Amanita muscaria
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Dimensões da informação

What

Taxonomic/nomenclatural data

Where

Spatial data

Who

Occurrence data

When

Sampling data

What

Descriptive data

@CésarGarcia, 2010/11/23
Amanita muscaria
@CésarGarcia, 2010/11/23

authority files

gazetteers, uncertainity

database checks

lists of collectors

thesauri
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Darwin Core - http://rs.tdwg.org/dwc/terms/
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Darwin Core – Esquema em estrela

Germoplasma, multiplas determinações, tipos e espécimes, nomes 
comuns, identificadores alternativos, perfil das espécies, referências 
literatura, descrição do taxon, características, multimédia, entre outros
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Darwin Core – core

Ocorrências

http://tools.gbif.org/dwca-validator/
extension.do?id=dwc:Occurrence

Eventos

http://tools.gbif.org/dwca-validator/extension.do?
id=dwc:Event

Taxa

http://tools.gbif.org/dwca-validator/extension.do?
id=dwc:Taxon
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Darwin Core – extensões

Medidas ou factos

Recursos relacionados

http://tools.gbif.org/dwca-validator/extension.do?
id=dwc:MeasurementOrFact

http://tools.gbif.org/dwca-validator/extension.do?
id=dwc:ResourceRelationship

Todas as extensões

http://tools.gbif.org/dwca-validator/extensions.do
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Ficheiros modelo de tabelas com estrutura 
Darwin Core

Os templates para os vários tipos de conjunto de dados estão disponíveis em

https://github.com/gbif/ipt/wiki/samplingEventData

https://github.com/gbif/ipt/wiki/howToPublish

Dados de ocorrência Dados de evento de amostragem

Campos obrigatórios

    - eventID
    - eventDate
    - samplingProtocol

Campos recomendados

    - sampleSizeValue & sampleSizeUnit
    - parentEventID
    - samplingEffort
    - locationID
    - decimalLatitude & decimalLongitude & geodeticDatum
    - footprintWKT & footprintSRS
    - countryCode
    - occurrenceStatus

Campos obrigatórios

    - occurrenceID
    - basisOfRecord
    - scientificName
    - eventDate

Campos recomendados

    - taxonRank
    - kingdom (e outro nível taxonómico, se possível)
    - decimalLatitude & decimalLongitude & geodeticDatum
    - countryCode
    - individualCount / 

organismQuantity & organismQuantityType

https://github.com/gbif/ipt/wiki/occurrenceData
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Ficheiros modelo de tabelas com estrutura 
Darwin Core

Os templates para os vários tipos de conjunto de dados estão disponíveis em

https://github.com/gbif/ipt/wiki/howToPublish

Dados de Checklist

Campos obrigatórios

    - taxonID
    - scientificName
    - taxonRank

Campos recomendados

    - kingdom
    - parentNameUsageID
    - acceptedNameUsageID

https://github.com/gbif/ipt/wiki/checklistData
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Identificadores persistentes

Porquê encontramos tantos xxxxID nos termos do padrão DwC?
O que significam e para que servem?

A Beginner’s Guide to Persistent Identifiers
https://www.gbif.org/document/80575
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