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A 
biodiversidade brasileira 

sempre atraiu, ao longo da 

história, o interesse – e tam-

bém a cobiça – de pesquisadores e 

expedicionários estrangeiros. Nos 

séculos XVIII e XIX, diversos natu-

ralistas europeus se aventuraram em 

incursões pelo território nacional e 

coletaram exemplares da fl ora do 

País. De volta à Europa, eles doa-

ram ou venderam essas amostras, 

que logo passaram a pertencer ao 

acervo das coleções de História 

Natural de importantes museus 

do Velho Mundo. “Até meados do 

século XX, essas coleções foram a 

base do conhecimento que os euro-

peus tinham da natureza brasileira”, 

contextualizou a botânica Rafaela 

Campostrini Forzza, do Instituto de 

Pesquisas Jardim Botânico do Rio 

de Janeiro (IP/JBRJ).

Hoje, os locais por onde esses na-

turalistas passaram, recolhendo as 

amostras, estão muito modifi cados 

ou totalmente destruídos, seja pela 

expansão urbana ou pela ampliação 

da fronteira agrícola. Em muitos 

casos, só existem exemplares da 

vegetação original desses locais 

nos acervos europeus, onde foram 

armazenados. Pensando em recupe-

rar a memória dessa fl ora perdida, 

Rafaela coordena o projeto Refl o-

ra – Plantas do Brasil: Resgate 

Histórico e Herbário Virtual para 

o Conhecimento e Conservação da 

Flora Brasileira. Um dos objetivos 

da iniciativa é resgatar e disponi-

bilizar, virtualmente, imagens e 

informações sobre essas amostras 

de plantas levadas para o exterior. 

“O Refl ora é uma grande biblioteca 

on-line de plantas, onde é possível 

armazenar amostras digitalizadas 

de espécies coletadas no passado 

para construir, no presente, o conhe-

cimento necessário sobre as plantas 

brasileiras”, defi niu a pesquisadora, 

que foi Jovem Cientista do Nosso 

Estado, da FAPERJ.

Trata-se, ressaltou a botânica, da 

construção de um conhecimento 

coletivo. A coleção virtual está 

sendo ampliada continuamente, 

em colaboração com importantes 

instituições internacionais. “Ultra-

passamos recentemente o marco de 

1,5 milhão de imagens de plantas 

digitalizadas e disponibilizadas 

para o público no site”, destacou 

Rafaela. O sistema oferece uma 

rica área de trabalho on-line para 

os taxonomistas, onde é possível 

buscar imagens em alta resolução 

dos exemplares botânicos, com 

acesso a ferramentas para medição 

de estruturas, inclusão de novas 

determinações e associação de du-

plicatas das amostras da fl ora bra-

sileira. Além do Herbário Virtual o 

programa Refl ora abriga também o 

projeto Flora do Brasil 2020 (mais 

informações abaixo). 

A estrutura física do projeto está 

sediada no Jardim Botânico, situado 

no bairro homônimo, na Zona Sul 

da capital fl uminense, onde diver-

sos pesquisadores, entre botânicos 

e profi ssionais de Tecnologia da 

Informação (TI), trabalham. Mas, 

para além dos muros dessa insti-

tuição bicentenária, o Refl ora criou 

uma ampla rede internacional e 

nacional de pesquisa taxonômica. 

“O Royal Botanic Gardens/Kew e 

o Muséum National d´Histoire Na-

turelle foram os parceiros pioneiros 

do projeto. As imagens dos acervos 

dessas instituições vêm se somando 

às imagens disponibilizadas pelo 

próprio Jardim Botânico, no site. 

Desde 2014, com apoio do Sistema 

de Informação Sobre a Biodiver-

sidade Brasileira (SiBBr), outros 

herbários europeus e americanos 

foram incluídos na iniciativa, como 

Missouri Botanical Gardens, New 

York Botanical Garden, Naturhis-

torisches Museum Wien, em Viena, 

Naturhistoriska Riksmuseet, em Es-

tocolmo e Smithsonian Institution, 

com sede na capital dos Estados 

Unidos”, disse a pesquisadora.

O projeto vem incentivando a vinda 

de pesquisadores visitantes dessas 

instituições ao Brasil e a ida de 

alunos de mestrado e doutorado de 

todo o País ao exterior, onde par-

ticipam de programas de pesquisa 

nessas instituições, para o acesso 
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País ganha 
uma biblioteca 

virtual de plantas 
brasileiras à 

altura de sua 
importância 

mundial
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BOTÂNICA

Bolsista brasileira do projeto 
Refl ora digitaliza amostras 
de plantas em herbário do 
Jardim Botânico de Nova York
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às informações das amostras e à 

digitalização das plantas. “Existe 

uma grande mobilização acadêmi-

ca. A parte internacional do Refl ora 

conta com um pequeno exército, 

formado por cerca de 70 pessoas, 

entre curadores, técnicos e estudan-

tes. O Brasil ganha com a volta das 

imagens dessas plantas para casa e 

as instituições estrangeiras ganham 

porque ajudamos a digitalizar e a 

divulgar o acervo brasileiro que está 

com eles”, contou Rafaela.

Além dos herbários europeus e 

americanos, o Refl ora passou a pu-

blicar, desde 2014, imagens e dados 

de acervos nacionais – também com 

apoio do SiBBr e do Inventário 

Florestal Nacional (IFN). “Estamos 

adquirindo computadores e uma 

série de equipamentos fotográfi cos 

e os bolsistas mais antigos do Re-

fl ora estão capacitando equipes dos 

novos parceiros nacionais para que 

eles tenham condições de digitalizar 

seus próprios acervos botânicos. 

A coleção do Jardim Botânico já 

está totalmente digitalizada e agora 

estamos compartilhando a expertise 

que adquirimos. No momento, 54 

herbários, de diversas regiões do 

País, fazem parte do projeto e espe-

ramos, para o próximo ano, ampliar 

ainda mais a rede de parceiros na-

cionais e internacionais. Mas ainda 

temos muito trabalho pela frente 

até termos todos os acervos digita-

lizados”, disse a botânica. “Hoje, 

somando as equipes dos herbários 

internacionais e nacionais, temos 

cerca de 200 pessoas trabalhando 

na digitalização dos acervos”, 

acrescentou. 

O trabalho do Reflora acontece 

justamente no momento em que o 

Brasil deve se esforçar para alcan-

çar a meta estabelecida pela Estra-

tégia Global para a Conservação 

das Plantas (GSPC, na sigla em 

inglês), de elaborar “a fl ora digital 

de todo o País”, até 2020. “Estamos 

empenhados em ajudar a cumprir 

esse compromisso, assinado pelo 

Brasil durante a Conferência das 

Partes da Convenção sobre Diver-

sidade Biológica (CDB), em 2010” 

afi rmou a pesquisadora. “A digita-

lização dessas amostras também é 

importante para facilitar o acesso a 

uma rica fonte de pesquisa da fl ora 

brasileira por taxonomistas de todo 

o mundo, minimizando custos com 

deslocamento e ganhando tempo 

nos estudos”, concluiu.

No mês de fevereiro deste ano, 

iniciou-se a Flora do Brasil 2020, 

projeto que irá reunir, até o fim 

desta década, o conhecimento cien-

tífi co sobre todas as espécies conhe-

cidas de plantas, fungos e algas do 

País. Seu sistema on-line permite 

que uma rede de aproximadamente 

700 pesquisadores no Brasil e no 

exterior inclua, verifi que e valide 

informações sobre as espécies. E 

o público poderá fazer consultas 

sobre elas.

O programa tem o suporte de di-

versos agentes fi nanciadores, tanto 

em nível internacional (Fundo 

Newton, do Reino Unido), federal 

(Ministério da Ciência, Tecnologia 

e Inovação; Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científi co e Tec-

nológico – CNPq e Coordenação de 

Aperfeiçoamento Pessoal de Nível 

Superior – Capes), quanto estadual 

(diversas fundações de amparo à 

pesquisa, incluindo a FAPERJ), 

além de empresas privadas, como a 

Natura e a Vale. “Com os recursos 

repassados pela FAPERJ, estamos 

tendo uma melhora substancial da 

infraestrutura de TI, permitindo que 

os novos parceiros sejam agrega-

dos”, fi naliza Rafaela.

Pesquisadora: Rafaela Campostrini 
Forzza 
Instituição: Instituto de Pesquisas 
Jardim Botânico do Rio de Janeiro 
(IP/JBRJ)
Fomento: Apoio Básico à Pesquisa 
- APQ 1
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Rafaela Forzza coordena, no Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio, o herbário 
virtual que já reúne cerca de 1,5 milhão de amostras digitalizadas de plantas brasileiras

Foto: Divulgação/IP/JBRJ
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A erva aquática Echinodorus, 
encontrada na Bahia, é uma 
das espécies catalogadas no 
acervo do herbário do IP/JBRJ 
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