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Compartilhamento aberto de dados 

• Tudo deve ser compartilhado 

• Determinados registros podem ser retidos 

• Determinados campos de determinados 
registros podem ser retidos 

 

• IMPORTANTE!!!!  

    Cada provedor deve ter total controle sobre o 
que ele considera de acesso público 
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BLOQUEADO Lat/long 







19.036 registros com campos bloqueados, grande maioria “localidade” 
      358 registros de espécies ameaçadas 





Como citar, condição de uso dos dados 







É necessário citar a fonte original dos dados 
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