
The role of Zoological Collections Networks to enhance and fill taxonomic 
and geographic gaps in open access databases.

O papel das Redes de Coleções Zoológicas no avanço e no preenchimento de 
lacunas taxonômicas e geográficas em bancos de dados de acesso aberto. 
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Rede GBIF e SiBBr: novidades e próximos passos



O GBIF — Sistema Global de Informação sobre Biodiversidade — é uma rede internacional e 

uma infraestrutura de dados financiada por governos de todo o mundo, com o objetivo de dar a 

qualquer pessoa, em qualquer lugar, acesso aberto aos dados sobre toda a vida na Terra.

www.gbif.org



GBIF - Participantes 

● Mais de 100 participantes, entre países e organizações internacionais
● 39 países com direito à voto “Participante votante”  
● 24 países associados “Participante associado” 
● Rede coordenada por um  Secretariado com sede em Copenhague (Dinamarca)
● O Brasil entrou como Participante associado em 2012, em 2019, a partir do 

pagamento da contribuição anual, o Brasil adquiriu o status de Participante votante.



GBIF – Rede cooperativa para dados abertos

● Mais do que uma infraestrutura, o GBIF é uma comunidade de países que cooperam 
entre si na busca por soluções de dados abertos.

● O GBIF promove a capacitação e troca de experiências (gestão de dados e TI) entre os 
países participantes, propiciando soluções para problemas comuns.



GBIF – Ferramentas e infraestrutura

● Uso de padrões internacionais para compartilhamento e interoperabilidade de dados;
● Uso de ferramenta para publicação de dados: IPT (307 instalações em 74 países) 
● Aprimoramento contínuo de ferramentas e serviços.



“Participants”: Países ou  organizações internacionais que assinaram o Memorando de 
Entendimento – MOU do GBIF, com o compromisso de coordenarem um esforço para apoiar 
o acesso aberto aos dados de biodiversidade.

Cada Participant designa um “node” com a responsabilidade de coordenar as atividades 
relacionadas ao GBIF  no país, incluindo a gestão de uma rede de instituições publicadoras 
visando o compartilhamento de dados. 

O Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira - SiBBr é o Nó brasileiro do 
GBIF

Estrutura do GBIF e GBIF Brasil



Países ou organizações internacionais que assinaram o Memorando de Entendimento – 
MOU do GBIF, com o compromisso de coordenarem um esforço para apoiar o acesso 
aberto aos dados de biodiversidade.

GBIF network at the level of Participant country



News - atualizações



Uso de dados, informações e tecnologia









AAcesso a informações do GBIF no SiBBr 



ASeja uma instituição publicadora do GBIF



ASeja uma instituição publicadora do GBIF



Publicação de data paper - https://www.gbif.org/pt/data-papers



Exemplos de data paper publicados - Brasil











Comunidade Living Atlas - https://living-atlases.gbif.org/



  

Muito obrigado por sua participação!!

Email do projeto: 
cesp.gbif.2021@gmail.com
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