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Global Biodiversity 
Information Facility (GBIF)

O GBIF — Sistema Global de Informação sobre Biodiversidade — é uma rede internacional e 
infraestrutura de investigação financiada por governos de todo o mundo, com o objetivo de dar a 
qualquer pessoa, em qualquer lugar, acesso aberto a dados sobre toda a vida na Terra.



O que é o GBIF

l Cooperação
intergovernamental

l Criado em 2001, por
recomendação do painel
científico da OCDE

l Promove o acesso livre a 
dados de biodiversidade
através da internet

l Infraestrutura de dados para 
investigação, apoio à decisão
e implementação de políticas
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l 59 países participantes, 38 
organizações



EM NÚMEROS
05 Fev 2020

Species occurrence records

1 391 993 673
Datasets

50 374
Country 
participants

59
Organizational 
participants

38
Publishers

1 467
Average records served per 
month (Jan-May 2019)

32,7 billion
Average monthly user session 
(Jan-Jun 2019)

187 547



Participação de redes internacionais



Evolução da publicação de dados

Global Portugal



PARTICIPAÇÃO DE PORTUGAL



Publicadores portugueses de 
biodiversidade marinha



O que faz o GBIF

l Promove a publicação de dados de 
biodiversidade com a utilização de 
padrões comuns e ferramentas livres

l Mantém o portal global www.gbif.org, 
para dados de todos os grupos
biológicos e em todos os ambientes

l Promove a criação de estruturas
nacionais e suporta a capacitação

l Promove redes colaborativas à escala
global e regional, incluindo ligação a 
outras redes
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Sphaerechinus granularis, foto por Duarte Frade, via 
iNaturalistlicença CC-BY

https://www.inaturalist.org/observations/31076870
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Dados mediados pelo GBIF:



Baseados em Observações
• Projectos científicos
• Monitorização / amostragens / inventários
• Ciência Cidadã

Baseados em Espécimes
l Coleções biológicas (incluindo HN)
l Bancos de germoplasma / coleções vivas

OCORRÊNCIAS E DADOS DE AMOSTRAGENS

CHECKLISTS
METADADOS

Tipos de dados publicados através do GBIF
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Tipo de instituição

Fontes de dados
Fonte de dados

Ciência
cidadã



Que dados são publicados – ocorrências

O quê
Dados taxonómicos

Onde
Dados espaciais

Quem
Dados da ocorrência

Quando
Dados do evento

Como
Dados descritivos

@CésarGarcia, 2010/11/23
Amanita muscaria

Dado primário de biodiversidade - Ocorrência



O quê
Dados taxonómicos

Onde
Dados espaciais

Quem

Quando
Dados do evento

Como
Método

@CésarGarcia, 2010/11/23

Amanita muscaria
Quercus

Quantidade

O quê
Dados taxonómicos

Eventos de amostragem

Ocorrência

Quantidade

Que dados são publicados – eventos de amostragem



Dados baseados em sequências genéticas
A adição ao GBIF taxnonomic backbone de identificadores baseados em
sequências genéticas – suporte de species hypothesis – permite indexer 
registos baseados em sequências



Dados baseados em sequências genéticas
A adição ao GBIF taxnonomic backbone de identificadores baseados em
sequências genéticas – suporte de species hypothesis – permite indexer 
registos baseados em sequências



Padrões de dados

O GBIF utiliza padrões de dados 
desenvolvidos por parceiros e pela 
comunidade, e largamente adopatdos.

Estes são desenvolvidos e mantidos pelo
the Biodiversity Information Standards 
(TDWG)

Padrões usados:

Dados: Darwin Core, ABCD
Metadados: EML (Ecological Metadata 
Language)



Padrão Darwin Core - http://rs.tdwg.org/dwc/terms/



Padrão Darwin Core - http://rs.tdwg.org/dwc/terms/



Padrão Darwin Core – esquema em estrela

Extensões: 
l measurements of facts
l species distribution
l resource relationship
l species profile
l germplasm
l determination history
l types and specimen
l vernacular names
l alternative identifiers
l trait description
l literature references
l multimedia
...



Metadados
GMP (GBIF Metadata profile): 

EML (Ecological Metadata Language) 
• Dataset (Resource) 
• Project 
• People and Organisations
• Keyword Set (General Keywords) 
• Coverage

o Taxonomic Coverage
o Geographic Coverage
o Temporal Coverage

• Methods
• Intellectual Property Rights
• Additional Metadata + NCD (Natural Collections Descriptions

Data) Related
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https://knb.ecoinformatics.org/#external//emlparser/docs/index.html



Dados FAIR – Findable, Accessible, 
Interoperable, Reusable

● Identificadores persistentes
● Metadados completos
● Formato de dados padrão
● Facilmente citáveis (DOI)
● Controlo de Qualidade
● Serviços API
● Licenças machine-readable

Sphaerechinus granularis, foto por Duarte Frade, via 
iNaturalistlicença CC-BY

https://www.inaturalist.org/observations/31076870


Atribuição e rastreio do uso dos
GBIF fornece informação sobre o uso dos dados aos publicadores
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Enquadramento Global - alliance

O GBIF promove, com outras organizações um 
enquadramento global baseado na

Cultura de gestão da informação:
acesso aberto, padrões de dados, arquivos
persistentes, incentivos por políticas, rede

Dados: 
coleções, campanhas, sequências genéticas, 
publicações,  registos automáticos
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Enquadramento Global - alliance

O GBIF promove, com outras organizações um 
enquadramento global baseado na

Evidência:
ajuste para o uso, taxonomia, integração de 
dados, traits

Compreensão: 
modelos, tendências, visualização, priorização 
de mobilização de dados



May 6, 2019 - News headlines - IPBES Global Assessment Preview



May 6, 2019 - News headlines - IPBES Global Assessment Preview

Os dados 
mediados pelo
GBIF foram
essenciais para 
muitos artigos
científicos citados
pelo relatório do  
IPBES



Uso dos dados em artigos científicos

2019
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Peer-reviewed publications using GBIF-mediated data Year to date (projected)



Acesso aos dados
Humanos - www.gbif.org Máquinas - api.gbif.org/v1/



Pode ser usada a biblioteca rgbif, para R

Acesso aos dados



Acesso aos dados
Controlo de qualidade - anotações



Photo by Daria Nepriakhina on Unsplash

Desafios no acesso aos dados: do global ao local

Photo by The New York Public Library on Unsplash

https://unsplash.com/@epicantus?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/earth?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@nypl?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/globe?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Dados via GBIF: análise global a local

GBIF.org – portal global

- servicos destinados à 
comunidade global

GBIF - Portais nacionais

- serviços adaptados às 
prioridades nacionais



GBIF – Portais nacionais de biodiversidade

- national species list
- endemic species
- invasive species
- national protected areas
- national reports to 

international conventions
- national legislation (EIA)
- national / local initiatives 

(local administration / 
citizen science / ONGAs)

GBIF Portugal - http://dados.gbif.pt

GBIF Spain - http://datos.gbif.es



Obrigado!

NÓ PORTUGUÊS DO GBIF
INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA
node@gbif.pt, www.gbif.pt
ruifigueira@isa.ulisboa.pt

Esta apresentação é disponibilizada segundo a licença CC-BY 4.0  
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

O Nó Português do GBIF é 
acolhido no ISA com o apoio da 
FCT

mailto:node@gbif.pt

