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Seção: Coleções - Herbários e Informática

Informatização do Herbário RFA
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O Herbário RFA teve sua origem em 1953 no antigo curso de História Natural da Faculdade de Farmácia 
do Rio de Janeiro, a partir da coleção da Flora Européia do botânico Suíço J. B. Ducommum (1818-1895). 
Desde então as informações referente à coleção depositada estavam contidas nas etiquetas de coleta e 
eram mantidas em fichários disponíveis para consultas no local. No ano de 2005 iniciou-se o projeto de 
informatização do referido herbário com o apoio do CNPq e FAPERJ. O sistema implantado foi o BRAHMS 
(Botanical Research and Herbarium Management System). A metodologia para informatização se dividiu em 
3 etapas: Digitalização dos dados contidos nas etiquetas, organização e correção dos dados e disponibiliza-
ção dos dados na internet. Como resultado, atualmente a coleção conta com 38.433 espécimes tombados 
pertencentes a todos os grupos vegetais, onde 32% foram digitalizadas, aproximadamente 12.000 plantas. 
Neste momento iniciamos a segunda etapa do projeto, onde apenas um biólogo faz a revisão dos dados. 
Esta etapa visa à centralização de todas as informações distribuídas de 3 computadores em um único banco 
de dados, verificação de informações repetidas, limpeza de falhas na digitação, erros de ortografia, atualiza-
ção das famílias botânicas e envio das informações ao servidor onde estes dados ficarão on-line. Ao longo 
de 6 anos, com a ajuda de dois estagiários do Programa Jovens Talentos da Ciência, com carga horária de 
8 horas semanais, conseguimos digitalizar 30% do acervo. Sendo assim concluímos que precisaremos de 8 
estagiários para que toda coleção seja digitalizada em um prazo de 3 anos.

 
Palavras-chave: Coleção, banco de dados, Brahms 
 
Créditos de Financiamento: CNPQ, FAPERJ 
 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Biologia, Departamento de Botânica, CCS, Ilha do 
Fundão, 21941-590, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, jwo@biologia.ufrj.br


