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Documento redigido como resultado do workshop “Proposta de objetivos de médio e longo prazo, 

metas de ação para 2030 e indicadores para o GLOBAL TAXONOMY INITIATIVE no âmbito da 

Estratégia Global de Biodiversidade Pós-2020”. 

 
CONSIDERANDO que o Brasil é signatário da Convenção em Diversidade Biológica (CDB), 

estando inserido nas políticas internacionais de meio ambiente; 

CONSIDERANDO que o Brasil faz parte do Programa Transversal Global Taxonomy Initiative da 
CDB com pontos focais definidos no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e no Ministério do 
Meio Ambiente; 

CONSIDERANDO que o Brasil é um dos países classificados como megadiversos dentro da CDB e 
que a sua biodiversidade é ainda subestimada em vários grupos taxonômicos tendo sido, inclusive, 
identificado como um dos países com maior potencial de descoberta de novas espécies;  

CONSIDERANDO que o Brasil possui uma das maiores capacidades de pesquisa do mundo, 
reconhecida como uma das mais prolíficas em estudos que contemplam a biodiversidade e conhecida 
nacional e internacionalmente pela qualidade da produção científica dos seus pesquisadores, 
principalmente em taxonomia; 

CONSIDERANDO a crise mundial da biodiversidade e a necessidade do conhecimento dos seus 
componentes; 

CONSIDERANDO que após a promulgação da CDB, as coleções biológicas, sediadas em 
diferentes instituições como museus, universidades, institutos de pesquisa e jardins botânicos, se 
tornaram mais evidentes para a sociedade e para os governos por serem responsáveis pela guarda dos 
espécimes e toda informação e bancos de dados associados que documentam a biodiversidade; 

CONSIDERANDO a importância do papel das Coleções Biológicas na geração de conhecimentos 
em biodiversidade, na formação de recursos humanos e a necessidade de uma articulação cada vez 
maior entre si e destas com o poder público e os vários setores da sociedade; 

CONSIDERANDO a necessidade urgente de investimentos em infraestrutura de pesquisa e 
formação de recursos humanos em taxonomia no Brasil;  

CONSIDERANDO o Decreto Nº 4.339 de 22 de agosto de 2002, que institui princípios e diretrizes 
da Política Nacional de Biodiversidade (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4339.htm); 

CONSIDERANDO o Decreto N° 4.703 de 21 de maio de 2003, que dispõe sobre o Programa 
Nacional de Diversidade Biológica - PRONABIO 
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4703.htm); 
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CONSIDERANDO o Decreto Nº 6.041 de 08 de fevereiro de 2007, que institui a Política de 
Desenvolvimento da Biotecnologia, que cria o Comitê Nacional de Biotecnologia e dá outras 
providências (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6041.htm); 

CONSIDERANDO a Lei Nº 13.123, que entrou em vigor em 17 de novembro de 2015, e o papel 
estratégico desempenhado pela taxonomia e coleções biológicas no desenvolvimento sustentável e na 
repartição equitativa e justa dos benefícios advindos da biodiversidade 
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13123.htm);  

CONSIDERANDO a ratificação do Protocolo de Nagóia pelo Brasil em 04 de março de 2021 e a 
necessidade imprescindível da taxonomia para o alcance de seus objetivos; 

CONSIDERANDO que durante a décima quinta reunião da CDB (COP-15), prevista para outubro 
próximo, haverá a adoção da “Post-2020 Global Biodiversity Framework – Estratégia Global de 
Biodiversidade Pós-2020” como um trampolim para a Vision 2050 - "Viver em harmonia com a 
natureza"; 

CONSIDERANDO que em sua decisão 14/34, a Conferência das Partes da CDB adotou um 
processo abrangente e participativo para a preparação de tal estratégia 
(https://www.cbd.int/conferences/post2020); 

Vimos endossar o documento abaixo transcrito, proposto pelo “The Global Taxonomy Initiative 
Forum”, em evento realizado entre 02 e 04 de dezembro de 2020 (https://www.cbd.int/article/the-
global-taxonomy-initiative-forum-2020). 

 

“Call for action on recognizing the critical role of taxonomy to underpin transformative change within 
the post-2020 Global Biodiversity Framework 
Taxonomy is the fundamental scientific discipline underpinning biodiversity discovery and 
understanding. As such, attainment of the goals of the Global Biodiversity Framework depend on 
effective action both to maintain and strengthen long-established taxonomic expertise, and to support 
the many innovations enabling unprecedented discovery of the Earth’s biodiversity as well as the sharing 
of data and information to support conservation and sustainable development. 
  
Taxonomy must be recognized and fully integrated into all components of the Global Biodiversity 
Framework. This includes, but is not confined to: 
  

●   The 2030 action targets of the framework 
●   The implementation support mechanisms of the framework, especially capacity 

development, technical and scientific cooperation, and knowledge generation  
  
Development of capacity in taxonomy is critical to the successful implementation of the Global 
Biodiversity Framework.  This includes support for developing taxonomic infrastructure and capacity in 
all countries and regions, and for ensuring that such skills are passed to new generations, to underpin 
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and enhance understanding of biodiversity in all places on Earth.  Increased investment in education, 
training and career opportunities in taxonomy is urgently needed to prevent an overall decline in 
taxonomic research, and to promote continued expertise and taxonomic literacy among younger 
professionals and future generations engaged in conservation.  
  
Innovative and emerging technologies provide unprecedented opportunities for generating and 
sharing knowledge about the biosphere, when combined with essential taxonomic knowledge, 
techniques and skills. Such opportunities include: 
  

●   Harnessing the immense knowledge base accumulated in natural history collections of all 
sizes and in all regions, through digitization and sharing of data on preserved specimens 
using common standards to enable universal discovery, access and use 

●   Generation and sharing of data arising from technological improvements in genetic 
sequencing of organisms in nature, for example through environmental meta-genomics, 
enabling planetary-scale understanding of species, surveillance of their dynamics, and 
acceleration of species discovery 

●   Providing digital access to taxonomic literature and associated archives, both through 
digitization of historic materials, and rapid integration of newly-published taxonomic 
discoveries and treatments into the global knowledge base 

●   Engagement of citizens, indigenous peoples and local communities in observation and 
documentation of evidence on biodiversity occurrence in space and time, through bringing 
together volunteer networks, taxonomic expertise and user-friendly applications to register, 
share and access biodiversity data; thereby encouraging bio-literacy and public participation 
in conservation and sustainable use of biodiversity 

●   Enabling conservation of all branches of the Tree of Life as an essential component of 
addressing biodiversity loss, by recognizing the evolutionary framework underlying 
taxonomy, and incorporating phylogenetic and systematics information with spatial data on 
species distribution and occurrences 

● Enabling improved management, assessment, and surveillance in order to prevent negative 
impacts on biodiversity and human well-being, including through improved biosecurity 
measures   

 
The goals of the Global Biodiversity Framework will only be realized through active and effective 
collaborations and connections among all relevant taxonomic initiatives at all scales. Such ongoing 
collaboration must avoid duplication of effort, and enable integration of data and information within a 
shared knowledge network, based on inclusive participation and transparent governance, as well as 
effective and efficient use of available resources. 
  
We commit to engaging fully with the Parties to the CBD to ensure that taxonomy is well reflected in 
the post-2020 Global Biodiversity Framework. In particular, we feel it is essential that taxonomy 
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continues to feature as a strong component of the programmes for technical and scientific cooperation 
under the CBD, building on the GTI network of focal points and partners, pending the inclusive review 
process for review and renewal of these programmes, to be submitted for approval at COP15.” 
 

16 de Abril de 2021. 

Sociedades, Participantes e Instituições: 

Sociedade Nome Instituição 

Sociedade Botânica do Brasil 
Taciana Cavalcanti Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia - Brasília, DF 

Tânia Silva Universidade Estadual de Feira de Santana - BA 

Sociedade Brasileira de Carcinologia 
Allysson Pontes Pinheiro Universidade Regional do Cariri - CE 

William Santana Universidade Regional do Cariri - CE 

Sociedade Brasileira de Entomologia 
Renato Machado Universidade Federal do Paraná - PR 

Rodrigo Feitosa Universidade Federal do Paraná - PR 

Sociedade Brasileira para Estudo de Elasmobrânquios 

Karla Diamantina de Araújo 
Soares 

Universidade de São Paulo - SP 

Ricardo de Souza Rosa Universidade Federal da Paraíba - PB  

Sociedade Brasileira para o Estudo dos Quirópteros  
Guilherme Garbino Universidade Federal de Viçosa - MG 

Ricardo Moratelli Fundação Oswaldo Cruz - RJ 

Sociedade Brasileira de Herpetologia 

Felipe Grazziotin Instituto Butantan - SP 

Fernanda Werneck Coleção de Anfíbios e Répteis do INPA - AM 

Paula Hanna Valdujo WWF-Brasil - Laboratório de Ecologia da Paisagem - Brasília, DF 

Sociedade Brasileira de Ictiologia 

Fernando Carvalho Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - INBIO - MS 

José Birindelli Universidade Estadual de Londrina - PR 

Maria Elina Bichuette Universidade Federal de São Carlos - SP 
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Sociedade Brasileira de Malacologia 

Lenita de Freitas Tallarico Instituto Butantan - SP 

Silvana Aparecida Rogel 
Carvalho Thiengo 

Fundação Oswaldo Cruz - RJ 

Sthefane D’ávila de Oliveira e 
Paula 

Universidade Federal de Juiz de Fora - MG 

Sociedade Brasileira de Mastozoologia 

Alexandre Reis Percequillo Universidade de São Paulo - SP 

Jeronymo Dalapicolla Instituto Tecnológico Vale - Desenvolvimento Sustentável - PA 

Patricio Adriano Rocha Universidade Federal da Paraíba - PB 

Sociedade Brasileira de Microbiologia 
Jerri Édson Zilli Embrapa Agrobiologia - Brasília, DF 

Luiz Henrique Rosa Universidade Federal de Minas Gerais - MG 

Sociedade Brasileira de Ornitologia 

Cristina Miyaki Universidade de São Paulo - SP 

Luís Fábio Silveira Museu de Zoologia - Universidade de São Paulo - SP 

Vítor de Queiroz Piacentini Universidade Federal de Mato Grosso - MT 

Sociedade Brasileira de Primatologia 
Fabiano Rodrigues de Melo Universidade Federal de Viçosa - MG 

Rodrigo Costa Araújo Museu Paraense Emílio Goeldi - PA 

Sociedade Brasileira de Zoologia 

Favízia Freitas de Oliveira Universidade Federal da Bahia - BA 

Fernando Z. Vaz-de-Mello Universidade Federal de Mato Grosso - MT 

Kirstern Lica Follmann 
Haseyama 

Universidade Federal de Minas Gerais - MG 

Luciane Marinoni Universidade Federal do Paraná - PR 

Sociedade Entomológica do Brasil 

Carmen Soares Pires Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia - Brasília, DF 

Élison Fabrício Bezerra Lima Universidade Federal do Piauí - PI 

Jocelia Grazia Universidade Federal do Rio Grande do Sul - RS 
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